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ديعل57 ـلإ ىركذلإ ءايحإل ةيمسسرلإ تاطاسشنلإ رسضحي
5491-1491 ىربكلإ ةينطولإ برحلإ يف رسصنلإ

تÓحر ميظنتل ةكبصشب ةحاطإلا
اينابصسإا لحاوصس ¤إا «ةقر◊ا»
Âاغتصسم ئطاوصش نم اقÓطنا

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ةدعقلإ يذ3ـل قفإوملإ0202 نإوج42ءاعبرألإ 6772ددعلإ جد51 :نمثلاةعسساتلإ ةنسسلإ

ةيلماكتلإو ةيكراسشتلإ ةطاسسولإ ىلع ةمئاق اهنوك
ءاسصقإإ نود رإو÷إ لود عم نواعتلإ ىلع ةسصيرحو

0202 ةعرق يف نوزئافلإ
لبقملإ ماعلإ نوجحيسس

يدافتل ىرخأإ ةرم ةسسإرد تررق
ةيلبقتسسم لكاسشم ‘ عوقولإ

ءانيم فلم حتفت ةموك◊ا
ةزابيتب ةينادم◊ا

40 صص

يتلإ كلتل إدإدتمإ دعتو «راحبلإ» وعدŸإ اهدوقي
فلسشلاب نإرم Úع ‘ إرخؤوم اهكيكفت ”

ةعوفرملإ مهبلاطم ىلع درلل مايأإ8 ةحسصلإ ةرإزو إولهمأإ بابسش طسسو اهجيورت ددسصب إوناك صصاخسشأإ5 فيقوت
ناتأإرمإإ مهنيب نم ةقطنملإ

«ةلطز» غلك2 زجح
اصسولهم اصصرق02و

ةمصصاعلا يف صشارحلاب
50صص

جحلإ نإويد ريدم ةزوزع فسسوي لاق
رإرق مهفتت رئإزجلإ نإإ صسمأإ ،ةرمعلإو
م˘سسو˘م را˘سصت˘قا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘يدو˘ع˘سسلإ
،ة˘ك˘ل˘م˘م˘لإ ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لإ ىل˘ع ج˘ح˘˘لإ

ج˘ح˘لإ ة˘عر˘ق ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لإ نأإ إد˘كؤو˘م
ءإدأا˘ب نو˘مو˘ق˘ي˘سس ن˘˘م م˘˘ه0202 ما˘ع˘˘ل
نيزئافلإو ،ةلبق˘م˘لإ ة˘ن˘سسلإ كسسا˘ن˘م˘لإ

يف كسسانملإ نودؤوي1202 ةعرق يف
.كيلإود إذكهو ،2202

ةحيرقنصش ءاوللا
ايصسور ىلإا ةرايز يف

50صص
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ةبراقŸا» :يقرصش ليعامصسإا
ةيبيللا ةمزألا ةيوصستل ةيرئاز÷ا

«حاجنلا تاموقم لك ىلع رفوتت

40صص

طقصست ل ةيحصضألا ةÒعصش
ج◊ا مصسوم ءاغلإاب

40 صص

! .. دعب مصسحي ⁄ «مايبلا» Òصصم
اهتاباسسح عجإرت ةرإزولإو Úلسصفلإ لدعم باسستحإو هئاغلإاب ةكسسمتم تاباقنلإ

يجيرخ صضيرمتلا ودعاصسم
نوددهي ةصصاخلا صسرادملا

عراصشلا ىلإا جورخلاب

يلامجإإو ءافسش ةلاح511 ليجسست
4768 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

751و تايفو9
ةديدج ةباصصإا

رئازجلا يف «انوروك» ـب
40 صص

40صص
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م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
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   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةلدابتم ةعفنم

ن˘م فور˘ع˘م لوا˘ق˘م ج˘شسن تاو˘ن˘شس ل˘ب˘˘ق
ةي’و يلاوب ادج ةشصا˘خ ة˘قÓ˘ع ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا

ةعفنملا» أادبم ىلع ةمئاق ،قبشسأ’ا ةيادرغ
بأاد د˘ق˘ف ،«ح˘بار ح˘˘بار» وأا «ة˘˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةي’ولا ىلإا ايعوبشسأا لقنتلا ىلع لواقملا
ناكو ،سصاخلا هنكشسم يف يلاولا ةلباقمل
ةيرب ن’زغ نم ،ةرم لك اياده هعم بلجي

انايحأاو ،ةشسيفنلا تاينتقملا سضعبو ةيح
تا˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا سضع˘˘بو ير˘˘ب ما˘˘ع˘˘ن سضي˘˘ب
،ةردانلا تاواغببلا لثم ايقيرفإا نم ةبرهملا
ةمشصاعلا ىلإا اهلقني ناك هرودب يلاولا

را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م ه˘˘فرا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘عزو˘˘˘يو
ىلع لوشصحلا نم هنكم ام ،نيلوؤوشسملا
دقف لواق˘م˘لا ا˘مأا ،ا˘ق˘ح’ ةد˘يد˘ع تا˘ي˘قر˘ت

هبلطي ناك ام لك ىلع رخآ’ا وه لشصح
.يلاولا نم

قصشعي نم كانه
! .. ىيحيوأا

ةزا˘ن˘ج ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ةردا˘غ˘م ل˘ي˘ب˘˘ق
يروو يذلا ىي˘ح˘يوأا ة˘ف˘ي˘ع˘لا ه˘ق˘ي˘ق˘شش
«يد˘يرا˘ق» ةر˘ب˘ق˘م˘˘ب سسمأا لوأا ،ىر˘˘ث˘˘لا
لوأ’ا ريزولا سصخشش أاجاف ،ةمشصاعلاب
دمح يشساي» هايإا ابطاخم حاشص قبشسأ’ا
«كاعم انار.. حيلم كوفرعنو لجار اتن
ل˘˘كلا سسي˘˘ل ،رو˘˘شضح˘˘لا لو˘˘هذ ط˘˘شسو
ريخأ’ا قششعي نم كانه ىيحيوأا هركي
.! .. مغر

ةنمآا ريغ هللا دبع يديصس

تاعامج تداع ،ةزيجو ةرتفل ماد ءوده دعب
ا˘ه˘ت˘ياو˘ه ة˘شسرا˘م˘م˘ل تا˘˘با˘˘شصع˘˘لاو رار˘˘ششأ’ا
ةديدجلا ةنيدملاب ةقرشسلا يهو ’أا ةلشضفملا
’و تارايشسلا ملشست مل ثيح ،هللا دبع يديشس
اهكÓم فرط نم ةئيهتلا ديق ققششلا ىتح
لاح ناشسل اذه .. «ةنمآا ريغ انتنيدم» ،ددجلا
تاطلشسلا دوعو م˘غر اذ˘ه ثد˘ح˘ي ،ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق
،ةديدجلا ةنيدملا هذهب نمأ’ا زيزعتب ةيلحملا

عشضو نم نكمتت مل ةيلاحلا ةيطغتلا نأا ريغ
تحا˘ب˘ت˘˘شسا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسلا تا˘˘با˘˘شصع˘˘ل د˘˘ح
ةنيدملا يف عقاوم ةدعب نينطاوملا تاكلتمم
.؟ ىرت اي عشضولا اذه ىتم ىلإاف ..

! .. فيصصلا تارييغت

يرهشش لولح برقو ناوج رهشش فاشصتنا عم
يتلا ةرتفلا نم دÓبلا برتقت ،توأاو ةيليوج
لقنو تانييع˘ت ،تار˘ي˘ي˘غ˘ت ةدا˘ع˘لا ي˘ف د˘ه˘ششت
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإاو
تايقرت دهششي اديدحت ةيليوج رهشش ،ةفلتخملا
ةز˘ه˘جأ’او ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘ف ا˘˘شضيأا
،لÓقتشس’ا ذنم لشصاوتم ديلقت يف ةينمأ’ا

ديدجت اهنم فدهلا ةعقوتملا تارييغتلا هذه
نم يناعت يتلا ةيرادإ’ا ةزهجأ’ا يف ءامدلا
يف ةيشضام تاونشس يف مهاشس ريطخ لهرت
سضعب نع كيهان ،ةمهم ةيمنت عيراششم ريخأات
نم ددع ىدل «داشسفلا» تاهبشش لوح عاششي ام
،ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف نآ’ا ى˘لإا ةدو˘جو˘م˘لا تارا˘˘طإ’ا

يف تأادب يتلا داشسفلا ىلع ةلمحلا رارمتشساو
.9102 ماع فشصتنم

qarsana@essalamonline.com
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ةروزم تاداهصشب نولوؤوصسم
ىلع ةيمومع ةكرشش ريدم لوشصح دعب
ع˘ق˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ت˘˘شسجا˘˘م ةدا˘˘ه˘˘شش
تايرحتلا تنيب ،تاونشس3 لبق بونجلاب
يفوتشست ’و ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا ا˘هد˘ع˘ب
اذهو ،لوعفملا يراشس يلكششلا ءارجإ’ا
ةيحان نم ةحيحشص تناك اهنأا نم مغرلاب

،نأا˘ششلا ة˘ب˘حا˘شص ة˘ه˘ج˘لا ن˘ع ا˘˘هرود˘˘شص
لوح تاقيقح˘ت ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ر˘ششا˘ب˘ت˘ل
ةرداشص ةروزم ريتشسجام تاداهشش دوجو
تافلاخمو ،نيتعماجو يعماج زكرم نع
تادا˘ه˘شش ح˘ن˘مو ل˘ي˘ج˘شست˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘خأا

طشسولاب ةعماج يف ريتشسيجامو رتشسام
اهتراثإا تم˘ت ة˘ي˘شضق˘لا ،قر˘ششلا˘ب ىر˘خأاو
نيفظوم نم ةيمشسر ىوكشش عاديإا دعب
.ةينمأ’ا تاهجلا ىدل نينثا

 باصصعألا ىلع ةلولا
ردا˘شصم˘لا سضع˘ب ر˘˘ي˘˘ششت
ةرازو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قورأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ءاهنإا برق نع ،ةيلخادلا

01 نع لقي ’ ام ماهم
ير˘ج˘ي ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف ة’و
تاحرتقمب اهل ريشضحتلا

ةرازو˘لا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
،ةيلخادلا ةرازوو ىلوأ’ا

قا˘˘ف˘˘خإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةمزأا رييشست يف سضعبلا
تاذ ري˘ششتو ..«ا˘نورو˘ك»
نÓعإ’ا نأا ىلإا رداشصملا

ةديدجلا تاني˘ي˘ع˘ت˘لا ن˘ع
˘ما˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘نإاو ل˘ق˘ن˘˘لاو
رهشش ةياهن يف نوكتشس
ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب وأا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
ىشصقأاك مداقلا ربم˘ت˘ب˘شس
نوكرحتي  مهو ،ةدودعم تتاب مهمايأا نأا اديج نوفرعي لزعلاب نوينعملا ة’ولا ّنأا املع .. ريدقت
.ةبقترملا تارييغتلا ةلشصقم يدافتل ةحاتملا قرطلا ىتششب دوهجلا ىشصقأا نولذبيو نآ’ا

! .. اورذحإا
ةيمويلا رششبلا ةايح نم ايشساشسأا اًءزج نيديلا مقعم تاب

سسوريفل ريبكلا راششتن’ا عم ،ةيشضاملا رهششأ’ا لÓخ
لوح امئاق لدجلا لازي ’ اميف ،ملاعلا لوح «انوروك»
قئارح يف ةيئايميكلا ةداملا هذه ببشستت نأا ةيناكمإا
سسرج قدت يتلا ثداوحلا رخآا تناكو ،تارايشسلا لخاد
ثي˘ح ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا يو˘ن˘ي˘لإا ة˘ي’و ي˘ف ع˘قو ا˘م ،راذ˘˘نإ’ا
لاعتششا يف لوحكلا ىلع يوتحت مقعم ةجاجز تببشست
ة˘ع˘ششأا تح˘ت ا˘ه˘ب˘حا˘شص ا˘ه˘ن˘كر ةرا˘ي˘شس ل˘خاد نار˘ي˘˘ن˘˘لا
رذحلاف .. انيديأا نيب ةروشصلا يف رهاظ امك ،سسمششلا
يف فرعتشس نطولا عوبر فلتخم نأاو ةشصاخ ،رذحلا
امل اق˘فو ةرار˘ح˘لا تا˘جرد ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا

.اندÓب يف ةيوجلا داشصرأ’ا حلاشصم هنع تفششك

؟ ةزجعم مأا عورصشم
يذلا طاول˘ك06 ة˘كب˘شش عور˘˘ششم لاز˘˘ي ’
نود ،تاونشس7 ذنم هزاجنإا لاغششأا تقلطنا
،ةبيرقلا لاجآ’ا يف هئاهتنا تارششؤوم زورب
ةر˘ئاد ءا˘˘ي˘˘حأاو رو˘˘شصق ي˘˘ف نا˘˘كشسلا قرؤو˘˘ي
رثا ام ،نوميميت ةبدتنملا ةي’ولاب كوكرنيت
عم اشصوشصخ ةنكاشسلا تايموي ىلع ابلشس
عافترا ءارج يئابرهكلا رايتلا فعشض ددجت
هذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا د˘ياز˘تو ،ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘جرد
نم ففخ˘ي˘شس عور˘ششم˘لا ،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘لا

ا˘ي˘ئا˘ه˘ن اد˘ح ع˘شضيو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
اذه ملشسيو يه˘ت˘ن˘ي ى˘ت˘م ن˘كل ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل
.!؟...ةزجعملا عورششملا



watan@essalamonline.com

3 6772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ3ـل قفإوملإ0202 نإوج42ءاعبرألإثدحلا

اقÓطنا ه˘نأا ،ي˘قر˘شش ح˘شضوأا
يف يقيرفإ’ا داحت’ا جهنم نم
ىلع م˘ئا˘ق˘لا تا˘طا˘شسو˘لا ةرادإا

ي˘عر˘ف˘˘لا سصا˘˘شصت˘˘خ’ا أاد˘˘ب˘˘م
راوجلا لود معد ىلع ينبملا
اهبرق مكحب ةطاشسولا ةدايق يف
،نييلحملا نيلعافلاب اهتفرعمو
عجششت ةيراق˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نإا˘ف
نم ةيوشستلل ةردابم ةيأا معدتو
يئاهنو عيرشس لح داجيإا اهنأاشش
ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزÓ˘ل
،ةينطولا ةحلا˘شصم˘لاو راو˘ح˘لا

سضوفم ىري ،قايشسلا اذه يفو
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا˘˘˘ب ن˘˘˘مأ’او م˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
‐ ايبيل يف ةيوشستلل ةيرئازجلا
ةنجللا ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘شضع م˘كح˘ب
دا˘ح˘تÓ˘ل ىو˘ت˘شسم˘لا ة˘ع˘ي˘فر˘لا
ي˘فو ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل لو˘˘ح ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ةقثبن˘م˘لا لا˘شصت’ا ة˘عو˘م˘ج˘م
ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت» ا˘ه˘نأا ‐ه˘ن˘ع
.«حاجنلا تاموقم

لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘ف
داحت’اب ملشسلاو نمأ’ا سضوفم
تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

حاجن» ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ىلإا دوعي ةيرئازج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا
يشسا˘ي˘شسلا ل˘ح˘لا ى˘ن˘ب˘ت˘ت ا˘ه˘نأا
نمشضي يذلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزÓ˘ل
ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘ششلا ةدارإا مار˘˘ت˘˘حا

ه˘تدا˘ي˘شسو ة˘ي˘بار˘ت˘˘لا ه˘˘تد˘˘حوو
راو˘ح لÓ˘خ ن˘م يأا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

نويب˘ي˘ل˘لا هدو˘ق˘ي ي˘ب˘ي˘ل‐ي˘ب˘ي˘ل
،ثدحتملا زربأا امك ،«مهشسفنأا
نزاو˘ت˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘˘م ّنأا
ذنم ةيبيللا فارطأ’ا لك هاجت
ىظ˘ح˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ة˘مزأ’ا ة˘ياد˘ب
ىلع ليلد ريخو عيمجلا ةقثب
ماق يتلا ةرايزلا ،لاق امك ،كلذ
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ب
سسيئر نم لك ةيشضاملا ةليلقلا

ةليقع ،يبيللا باونلا سسلجم
سسي˘ئر ةرا˘يز ا˘ه˘ت˘ل˘˘ت ،ح˘˘لا˘˘شص
ةمو˘كح˘ل ي˘شسا˘ئر˘لا سسل˘ج˘م˘لا
زئاف ،ةيبي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘لا
ةقث ىلإا ةفاشضإ’اب اذه ،جارشسلا
.لئابقلا خويششو نايعأا

ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
ةطاشسولا ليشضفت˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ام وهو ،ةيلماكتلاو ةيكراششتلا

نم ،يقيرفإ’ا سضوفملا هشسمل
سسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت لÓ˘˘˘خ
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ة˘˘˘˘طا˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘لا
عم نواعتب نوكتشس ةيرئازجلا
يأا ءاشصقإا نودو راوجلا لود

ةدحتملا ممأ’ا نم معدبو فرط
.يقيرفإ’ا داحت’او

برعأا ،مدقت ام سساشسأا ىلعو
هذه˘ب ه˘لؤوا˘ف˘ت ن˘ع ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
تاردا˘ب˘م˘لاو ل˘كبو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف بشصت ي˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا
د˘ي˘ع˘شصت˘لا نأا د˘˘كأاو ،را˘˘شسم˘˘لا
لاتتق’ا رارمتشساو يركشسعلا

لاشسرإاو ةيبنجأ’ا تÓ˘خد˘ت˘لاو
ايبيل ىلإا ةحلشسأ’او ةقزترملا
ىدل ،اريبك اقلق لكششي تاب
درط˘ت˘شساو ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا

نأا دعب لمأا كانه لاز’» ،Óئاق
ة˘لا˘ح˘ت˘شسا ة˘ما˘ع˘لا ىد˘ل د˘كأا˘˘ت
نأاب ة˘مزÓ˘ل ير˘كشسع˘لا ل˘ح˘لا
لوح نويبيللا ءا˘قر˘ف˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘ي

لح داجيإ’ تاشضوافملا ةلواط
بعششلا ةاناعم يهني يشسايشس
.«هدمأا لاط يذلا يبيللا

ءاسصقإإ نود رإو÷إ لود عم نواعتلإ ىلع ةسصيرحو ةيلماكتلإو ةيكراسشتلإ ةطاسسولإ ىلع ةمئاق اهنوك

ةمزألا ةيوصستل ةيرئاز÷ا ةبراقŸا» :يقرصش ليعامصسإا
«حاجنلا تاموقم لك ىلع رفوتت ةيبيللا

ـه.دإوج

ايبيل ‘ ةمزألإ ةيوسستل رئإز÷إ ةبراقم نأإ ،يقيرفإلإ دا–لاب ملسسلإو نمألإ شضوفم ،يقرسش ليعامسسإإ دكأإ
ةردابم ةيأإ عجسشيو معدي ،يقيرفإلإ دا–لإ نأإ ¤إإ إÒسشم ،حاجنلإ تاموقم لك ىلع رفوتت ،رإو◊إ ىلع ةينبŸإو

.دلبلإ إذه ‘ ةمزأÓل يئاهن لح داجيإإ اهنأاسش نم

ةيمسسرلإ تاطاسشنلإ رسضحي
ديعل57 ـلإ ىركذلإ ءايحإل

ةينطولإ برحلإ يف رسصنلإ
5491-1491 ىربكلإ
ةحيرقنصش ءاوللا
ايصسور ىلإا ةرايز يف
ديعسسلإ ءإوللإ عرسش
ناكرأإ شسيئر ةحيرقنسش
يبعسشلإ ينطولإ ششيجلإ

ةرايز يف شسمأإ ،ةباينلاب
موي ةياغل مودت وكسسوم ىلإإ
قيرفلإ نم ةوعدب ،دغلإ
يغريسس وغيوسش لوأإ

عافد ريزو ،ششتيفيغوجوك
.ايسسور ةيلإردف
ةرإزول نايب يف ءاجو
تملسست ،ينطولإ عافدلإ
ةخسسن «مÓسسلإ»
قيرفلإ نم ةوعدب«،هنم
يغريسس وغيوسش لوأإ

عافد ريزو ،ششتيفيغوجوك
ءإوللإ عرسش ،ايسسور ةيلإردف
شسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلإ
ينطولإ ششيجلإ ناكرأإ
ءإدتبإ ،ةباينلاب يبعسشلإ

ىلإإ ةرايز يف ،شسمأإ راهن نم
تاطاسشنلإ روسضحل ،وكسسوم
ءايحإإ ةبسسانمب ةيمسسرلإ
رسصنلإ ديعل57 ـلإ ىركذلإ

ىربكلإ ةينطولإ برحلإ يف
حسضوإو «.5491 -1491
هذه» نإ ردسصملإ شسفن
يف جردنت يتلإ ،ةرايزلإ
رسصإوأإ زيزعت راطإإ
نيب نواعتلإو ةقإدسصلإ
يبعسشلإ ينطولإ ششيجلإ

ةيلإردفل ةحلسسملإ تإوقلإو
ةحناسس نوكتسس ،ايسسور
ثحابت لجأإ نم نيفرطلل
مامتهلإ تإذ لئاسسملإ
.«كرتسشملإ

ح.نيدلإ رمق

ر˘يزو ،ي˘نو˘ت˘يز بي˘ط˘لا اد˘˘كأا
،نينشش نام˘ي˘ل˘شسو ،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ششم نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
،يبعشش بلطم رامعتشس’ا ميرجت
.طقف باونلا بلطم سسيلو

يف ،نيدهاجملا ريزو حشضوأا
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ة˘قدا˘شصم˘˘لا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأا

8 دام˘ت˘عإا نو˘نا˘ق عور˘ششم ى˘ل˘ع
سسل˘ج˘م˘لا˘ب ا˘ي˘ن˘˘طو ا˘˘مو˘˘ي يا˘˘م
عور˘ششم نإا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا

بيرق رامعتشس’ا م˘ير˘ج˘ت نو˘نا˘ق
نأا افيشضم ،هناوأا يف نوكيشسو
نم روشسج ،اشسنرفو رئازجلا نيب

امك ،فيششرأ’او ءادهششلا مجامج
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه نأا ف˘˘˘ششك
،ةركاذلاب قلعتت نيناوق عيراششم
.ةشساردلا ديق نآ’ا يهو

بيطلا زربأا ،ىرخأا ةهج نمو
ى˘ل˘ع تيو˘˘شصت˘˘لا نأا ،ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز
يام8 دا˘م˘ت˘عإا نو˘نا˘ق عور˘ششم
.ريخ ةرداب وه ،اينطو اموي

،نينشش ناميلشس دافأا ،هتهج نم

اين˘طو ا˘مو˘ي يا˘م8 دا˘م˘ت˘˘عإا نأا
نأاو ،نييرئازجلا لك مهي ،ةركاذلل
ىلإا اريششم ،عيمجلا قوف ةروثلا
م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘ششم نأا
سسيلو ،يبعشش بلطم رامعتشسإ’ا

،ةراششإÓل.طقف باو˘ن˘لا بل˘ط˘م
يبعششلا سسلجملا باون قداشص
ىلع سسمأا ،ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ن˘م˘شضت˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘ششم
اينطو اموي يام8 خيرات دامتعإا
.ةركاذلل

ـه.دإوج

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تدد˘˘ه
يجير˘خ سضير˘م˘ت˘لا يد˘عا˘شسم˘ل
ةيوشضنم˘لا ،ة˘شصا˘خ˘لا سسراد˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءاو˘˘ل تح˘˘ت
لوخدلاب ،سضيرمت˘لا يد˘عا˘شسم˘ل
يف ، ةعشساو ةيجاجتحا ةكرح يف
مهبلاطمل ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا مد˘ع لا˘ح
ةرازولا تلهمأا يت˘لا ،ة˘عو˘فر˘م˘لا
.اهيلع درلل مايأا8 ةيشصولا

يف ،ا˘ه˘تاذ ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘شضوأا
«مÓشسلا» تملشست سسمأا اهل نايب
سسي˘ئر مد˘ق˘ت ه˘نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن
ي˘ج˘ير˘خ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
حلاشصم ىلإا ةشصاخلا سسرادملا

ةرايزلا تزيمت ،ةحشصلا ةرازو
ينار˘م˘ع فر˘ط ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب

يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،م˘˘˘ي˘˘˘شسج
تلوا˘ن˘ت ،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

سسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ بلا˘˘ط˘˘م
نيوكتلا ريدم در ناكو ةشصاخلا
نم تشسيل فيظوتلا ةشصخر نأا

˘مد˘ق نا˘ك نأا د˘ع˘ب ،ه˘تا˘ي˘حÓ˘˘شص
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختاب ادوعو
لÓ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه راد˘˘˘شصإ’
سسرام9 خيراتب ه˘ع˘م عا˘م˘ت˘جا
انل ناك اهدعب افيشضم ،مرشصنملا
ةرازوب ناو˘يد˘لا ر˘يد˘م ع˘م ءا˘ق˘ل
سسف˘ن حر˘ط ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت ،ة˘˘ح˘˘شصلا
ل˘˘ق˘˘ن در˘˘لا نا˘˘˘كو بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا
ةحشصلا ريزول ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةيريدم عم قيشسنتلاو ،ايشصخشش

ةرازو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف عور˘ششلا د˘شصق ،ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
راد˘˘شصإ’ ة˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
ةنجللا تراششأاو اذه.ةشصخرلا
سضيرمتلا يدعاشسم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ىلإا ،ةشصاخلا سسرادملا يجيرخ
نأا ناويدلا ريدم نم تبلط اهنأا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا نو˘˘˘كي
نايب لÓخ نم ،ايباتك ةمدقملا

نيبي ةحشصلا ةرازو نم يمشسر
ةنلعم ،ةمدقملا دو˘عو˘لا ة˘ح˘شص
تا˘˘˘كر˘˘˘ح ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ناك لاح يف ةعشساو ةيجاجتحا

.يبلشس ةرازولا در
ز.لامج

:ناعمجيو ةركإذلل اينطو اموي يام8 دامتعإ نوناق ىلع ةيبلغألاب ناملربلإ بإون تيوسصت نانمثي ينوتيزو نينسش

«هناوأا يف نوكيصسو يبعصش بلطم رامعتصسلا ميرجت نوناق عورصشم»

ةعوفرملإ مهبلاطم ىلع درلل مايأإ8 ةحسصلإ ةرإزو إولهمأإ

عراصشلا ىلإا جورخلاب نوددهي ةصصاخلا صسرادملا يجيرخ صضيرمتلا ودعاصسم

،سشوا˘˘شش سسل˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘ششب د˘˘˘كأا
ة˘غا˘ي˘شص ءار˘ب˘خ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘شضع
دبع نأا ،روتشسدلا ليدعت ةدوشسم
ةيروهمجلا سسيئر نوبت ديجملا

يف تبل˘ل د˘ي˘حو˘لا لو˘خ˘م˘لا و˘ه
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘حار˘˘ت˘˘ق’ا
نأا ىلإا اريششم ،روتشسدلا ليدعت
نم Óئاه اددع تلبقتشسا ةنجللا
دج تناكو ةبوتكملا تاحارتق’ا
.ةءانبو ةيباجيإا

كانه تناك هنأا ،سشواشش لاقو
ةدو˘شسم˘ل ة˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م ة˘˘شسارد
مت طاقن اهيف ،روتشسدلا ليدعت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ششب قا˘˘ف˘˘ت’ا

افيشضم ،ىرخأا نأاششب فÓتخ’او
ىلدأا ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
نارهو ةعاذإا ريثأا ىلع سسمأا اهب
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا ،ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘ه˘با˘ح˘شصأا بل˘˘ط تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’ا
بلط مت امك ا˘ه˘ت˘غا˘ي˘شص ةدا˘عإا˘ب

.«اهلماكب داوم فذح
د˘م˘˘حأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘شضع زر˘˘بأاو

سسي˘ل ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا رود نأا ،ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل
،تا˘حار˘ت˘ق’ا هذ˘ه ي˘ف ل˘˘شصف˘˘لا

ة˘ي˘شسي˘شسأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل تشسي˘ل ا˘ه˘˘نأ’
تبلا دوعيو ،اهتشسارد طقف امنإاو
.ةيروهمجلا سسيئر ىلإا اهيف

سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘حر˘˘˘˘شش ىد˘˘˘˘لو

ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ةدو˘˘˘شسم ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘شضم
لا˘جأا تدد˘م˘ت ي˘ت˘لا رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
ىلإا اهنأاششب تاحارتق’ا لابقتشسا
حشضوأا ،يراجلا ناوج03 موي
ي˘ت˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘لا نأا ،سشوا˘˘شش سسل˘˘ي
يرئازجلا عمتجملا اهيلع زكتري
اهيف لخدتت ملو يه امك تيقب
.اهماهم نم كلذ سسيلو ةنجللا

نأا ىلإا ،ثدحتملا راششأا امك
يشسايشسلا عباطلا تاذ لئاشسملا
نأ’» اهيف لشصفلاب ةنجللا مقت مل
لشصفلل ةلوخ˘م تشسي˘ل ة˘ن˘ج˘ل˘لا
تكرتو ةيشسايشسلا لئاشسملا يف
نم تاحارتق’ا ميدقتو سشاقنلل
ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا باز˘˘˘حأ’ا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
عمتجملاو يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
ةلأاشسمل ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو ،«ه˘ت˘مر˘ب
راششأا تاط˘ل˘شسل˘ل ما˘ع˘لا نزاو˘ت˘لا
عيرششتلا ةطلشس ءاغلإا حرتقم ىلإا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ر˘ماوأ’ا˘˘ب

نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ةد˘˘م لÓ˘˘خ
يبعششلا سسلجملا نوكي امدنعو
45 دوجو ازربم ،Óحنم ينطولا

تا˘ير˘ح˘لا ة˘لأا˘شسم ج˘لا˘ع˘˘ت ةدا˘˘م
دنشسأا ةيشساشسأ’ا قوقحلاو ةماعلا
ى˘لإا ه˘ل˘ما˘كب ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ناملربلا

ح.نيدلإ رمق

لامعل ةينطولا ةباقنلا تفششك
نأا ،«و˘˘ي˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘شسأ’ا» ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
ةموظنملاب لمعلا يف رارمتشسإ’ا
لفكتلا مدعو ةيلاح˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ءاكرششلل ةيلاجعتشسإ’ا بلاطملاب
جئاتن هل نوكتشس ،نييعامتجإ’ا

عاطقلا رار˘ق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو
.يومنتلا راشسملاو

نايب يف «ويتناشسأ’ا» تحشضوأا
اهتحفشص ىلع سسمأا هترششن اهل
لÓ˘خ ه˘نأا ،«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف
تددج ،ةيبرتلا ريزو عم اهئاقل
يف رارمتشس’ا نأا ىلع ديكأاتلا
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا
ىلع لابولا˘ب دو˘ع˘ي˘شس ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ة˘مدا˘ق˘لاو ةر˘˘شضا˘˘ح˘˘لا لا˘˘ي˘˘جأ’ا

ىلع ةميخو اهجئاتن نوكتشسو
حمطت يذ˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا را˘شسم˘لا
ى˘ل˘ع بجو اذ˘ه˘لو ،دÓ˘ب˘لا ه˘ي˘˘لإا
ىلإا حمط˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘لا ىو˘ق˘لا
مكح سسيشسأات ىلإا وعدتو رييغتلا

ةنطاوملاو ةيّرحلا هماوق ديدج
لا˘˘م˘˘هإا نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةلأاشسملا هذ˘˘ه ي˘˘ف سضو˘˘˘خ˘˘˘لا

ّلقأا ىرخأا لئاشسم ىلع زيكرّتلاو
يف زجع ىلع ليلد ،اهنم ةيمهأا

،ةيريشصملا اياشضقلل لولح داجيإا
لامعل ةينطولا ةباقنلا تراششأاو
بنا˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا نأا ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
لكايهلاو ينهملاو يجوغاديبلا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،سساشسأ’ا بلطملا
يشسائرلا موشسرملا قيبطت ليجأات
تاونشس6 نم ديزأ’ ،662_41
نهريو اقÓطإا لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا
دعاقتلا نأا امك ،عاطقلا رارقتشسا
نم نشسلا طرشش نودو يبشسنلا
يتلا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ةرا˘ق˘لا بلا˘ط˘م˘لا
ف’آا تارششع فيظوتب حمشستشس
راطإا يف ،نييعماجلا ةبلطلا نم
ةذتاشسأÓ˘ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا

ةيوشستو ةيجراخلا تاقباشسملاو
سسراد˘م˘لا ي˘ج˘˘ير˘˘خ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
،اهتاذ ةباقنلا تزربأا امك.ايلعلا
بلا˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا مد˘˘ع نأا
بقاوع هل نوكتشس ،ةيلاجعتشسإ’ا

،عاطقلا رارقت˘شسا ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو
ءاغلإا بلطم˘ب ا˘ه˘كشسم˘ت ةد˘كؤو˘م
طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش ناحتما
نيحششرتملل هئاقبإاو ،نييماظنلل
.رارحأ’ا

ز.لامج

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
751و ،تايفو9 ةريخأ’ا ةعاشس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا
اقفو ،ءافشش ةلاح511 ءاشصحإا
روتكدلا سسمأا هنع فششك امل

يمشسرلا قطان˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج
يششفت ةعبا˘ت˘مو د˘شصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
رد˘شصم˘لا ف˘ششك ا˘م˘˘ك.ءابولا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘˘تاذ

اندÓب يف ءابولا اذهب نيباشصملل
˘˘˘ما˘˘˘قرأ’ا ءو˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب
ةعاشس42 ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
اميف ،ة˘لا˘ح77021 ،ةر˘ي˘خأ’ا

ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘جإا ل˘˘شصو
ددع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،168
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

4768.
ك.اسضر

⁄و يه امك تيقب يرئإز÷إ عمتÛإ ميق نأإ دكأإ
:ششواسش Òسشب ،ةنجللإ اهيف لخدتت

‘ تبلل لوıا ديحولا نوبت صسيئرلا
روتصسدلا ليدعت لوح ةمدقŸا تاحاÎقلا

ةمداقلإ لايجألإ ىلع ةيلا◊إ ةموظنŸاب لمعلإ رإرمتسسإ تايعإدت نم ترذح

ةيبÎلا عاطق رارقتصسا نهرت «ويتناصسألا»
تاباقنلل ةيلاجعتصسإلا بلاطŸاب لفكتلاب

4768 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح511 ليجسست
ةديدج ةباصصإا751و تايفو9

رئازجلا يف «انوروك» ـب



ق˘شسن˘م ،نا˘ير˘م نا˘يز˘˘م لا˘˘ق
ةذ˘تا˘شسأ’ ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تاحيرشصت يف ،«تشسابانشسلا»
تبلاط هتباقن نإا ،«مÓشسلا» ـل
ميلعتلا ةداهشش نا˘ح˘ت˘ما ءا˘غ˘لإا˘ب
هخيرات ديدحت مغر ،طشسوتملا

ا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ،ةرازو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
لد˘ع˘م با˘شست˘حا˘˘ب ه˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت
رذعتب كلذ Óل˘ع˘م ،ن˘ي˘ل˘شصف˘لا

ةعجارملا ى˘لإا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةدو˘ع
6 ن˘م ر˘ث˘كأا ماد عا˘ط˘ق˘نا د˘˘ع˘˘ب
عيمج بلطم اذه» لاقو ،رهششأا
ا˘م .. ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘˘ششلا
ةحلشصم وه تا˘با˘ق˘ن˘ك ا˘ن˘م˘ه˘ي
.«ذيمÓتلا

تف˘ششك ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
ة˘با˘ق˘ن˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘˘م ردا˘˘شصم
تشسمتلإا اهنأا ،«مÓشسلا» ـل اهتاذ
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘خ
ر˘يزو˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ى˘لإا ر˘ي˘خأ’ا ها˘ج˘˘تا ،طو˘˘ع˘˘جاو
ه˘˘تا˘˘با˘˘˘شسح ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م ةدا˘˘˘عإا
تا˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا سصو˘˘شصخ˘˘ب
بي˘ج˘ت˘شسي د˘ق ه˘نأاو ،«ما˘ي˘˘ب˘˘لا»

نلعي نأا ىلع ،هئاغلإا حارتق’
يف يمشسر لكششب رارقلا نع
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل بق˘˘تر˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
ه˘˘لÓ˘˘خ سضر˘˘ع˘˘ي˘˘˘شس ،ءارزو˘˘˘لا

ه˘تاءا˘ق˘ل ة˘ل˘شصو˘˘ح ،طو˘˘ع˘˘جاو
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘طارا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
.نييعامتج’ا ءاكرششلا

فلم ليجأاتل تاوعد
ةموظنملا حÓسصإا

دعب ام ىلإا ةيوبرتلا
روتسسدلا ىلع ءاتفتسسلا

تدد˘˘شش ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةرورشض ىلع ،ةيبرتلا تاباقن
ةموظنملا حÓشصإا فلم ليجأات
ءاتفتشس’ا دعب ام ىلإا ةيوبرتلا

ة˘ق˘ي˘ثو˘لا نأ’ ،رو˘ت˘شسد˘لا ى˘ل˘ع
ةموظنملا سصخت داوم لمحت
ديحولا نماشضلا يهو ةيوبرتلا
اذه يفو ،يقيقحلا حÓشصإÓل
،ير˘يزد˘لا قدا˘شص لا˘ق دد˘شصلا

لامعل ينطولا داحت’ا سسيئر
،«فابنوأا» ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت يف
ة˘عاذإ’ا ر˘ي˘ثأا ى˘ل˘ع ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
يأا ل˘ي˘جأا˘ت بج˘ي» ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةموظنملا حÓشصإا نع ثيدح
ءاتفتشس’ا دعب ام ىلإا ةيوبرتلا

مكحب ،روتشسدلا ل˘يد˘ع˘ت ى˘ل˘ع
سصخت داوم لمحت ةقيثولا نأا
ي˘هو ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
حÓ˘شصإÓ˘˘ل د˘˘حاو˘˘لا ن˘˘ما˘˘شضلا
.«يقيقحلا

تامدخلا فلم جارفنا
يف حولي ةيعامتجلا
ةدهعلا ديدمتو قفألا

ربمسسيد13 ـلا ىلإا ةيلاحلا
،ةري˘م ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ن˘ب ر˘ب˘ت˘عإا

ةذتاشسأ’ ةينطولا ةباقنلا سسيئر
،«مابانشس» طشسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ا˘عا˘ج˘شش ارار˘ق ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
هنوك ،ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو˘ل بشسح˘ي

ةرازو˘˘˘لا جاردأا سسي˘˘˘ب˘˘˘ح نا˘˘˘ك

يف ا˘ف˘ششا˘ك ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘شسل
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ديدمت ررق ،طوعجاو نأا ،سسمأا
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا
13 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بلط ىلع ًءانب اذهو ،ربمشسيد
.ةيرازولا هترئادل ةباقنلا هتمدق

ثدحلا4 6772ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ3ـل قفاوملا0202 ناوج42ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

اهتاباسسح عجارت ةرازولاو Úلسصفلا لدعم باسستحاو هئاغلإاب ةكسسمتم تاباقنلا

! .. دعب مصسحي ⁄ «مايبلا» Òصصم
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تددح ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نأا مغر ةعاسسلا دح ىلإا لوهجم ،طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش تاناحتما ريسصم لازي ل
،طوعجاو دمحم ريزولا حلاسصم ،نيلسصفلا لدعم باسستحاو هئاغلإاب كسسمتلا لسصاوت عاطقلا تاباقنف ،هئارجإا خيرات

.نييعامتجلا ءاكرسشلا عم ةيرواسشتلا اهتاعامتجا ءوسض ىلع ،يريسصملا ناحتملا اذه ضصوسصخب اهتاباسسح عجارت

ةيادب ىلع فرسشي رازموب
تاذ تنرتنلا ةينقت لÓغتسسا
(HTTF) يلاعلا قفدتلا

ديدج ماظن قÓطإا
راظتنإلا تقو صضيفختل
ديربلا بتاكمب
ريزو ،رازموب ميهاربإا فرسشأا
ةيكلسسلا تÓسصاوملاو ديربلا

قÓطنا ةراسش� ىلع ،ةيكلسسÓلاو
تاذ تنرتنلا ةينقت لÓغتسسا
يحب ،(HTTF) يلاعلا قفدتلا

ذإا ،ترايتب (لدع) نكسسم0051
ادج ايلاع اقفدت نمسضت
قاطنلا ضضرع عم تنرتنإÓل
ىلإا لسصي بلطلا بسسح يددرتلا

001/bMنينطاوملل ةيناث
.نيينهملل ةيناثbG/1و
ديرب بتكم نم ريزولا ىطعأاو

ةراسشا ،ضسمأا ،ترايتب ةعماجلا يح
طخ رييسست ماظن لÓغتسسا
ينقت بسسكم وهو ،راظتنلا

،رئازجلا ديرب ةسسسسؤومل ديدج
ةديدع فئاظولا نمسضتي
لÓخ نم نئابزلا نيكمتك
نم ةيلعافت ةيمقر تاسشاسش
رورملل ركاذتلا ىلع لوسصحلا
ىلع لوسصحلاو ،كيبابسشلا مامأا
تاسضمولا لÓخ نم تامولعملا
عم اهثب متي يتلا ةيراهسشلا
ةدوج ناسشب مهيأار ءادبإا ةيناكمإا
بتاكملا ةمدقملا تامدخلا
ةعباتم ىلإا ةفاسضإا ،ةيديربلا

ةفاكل ةسسسسؤوملا ةرادإا ةبقارمو
ىوتسسمو ديربلا بتاكم تاطاسشن
،ةينآا ةفسصب ناوعألا ةيدودرم
ةيسضرأا ىلع اهرفوت نع Óسضف
ةقيقد تايئاسصحإا نمسضتت
.ايوهجو اينطو ةنيحمو
نمسض نم نأا ،ديربلا ريزو دكأاو
لÓغتسسا نم ةوجرملا جئاتنلا
وه ،راظتنلا طخ رييسست ماظن
رثكأا ةيلاعفو ةيبايسسناب مكحتلا

لخاد نئابزلا راسسم ميظنت يف
ىلع ضصرحلاو ،ديربلا بتاكم
ةيديربلا تامدخلا ميدقت
لابقتسسا فورظ يف نئابزلل
نم عفرلاو ،ةنسسح هيجوتو

ىلإا دانتسسلاب تامدخلا ةدوج
ىلإا ةفاسضإلاب ،نئابزلا تاعلطت
نيسسحتو راظتنلا تقو ضضيفخت
نم نئابزلا تابلط ةجلاعم لاجآا

.ناوعألا فرط
ز.لامج

ر˘˘يد˘˘م ةزوز˘˘ع ف˘˘شسو˘˘ي لا˘˘ق
نإا سسمأا ،ةر˘م˘ع˘لاو ج˘ح˘لا ناو˘˘يد
ةيدوعشسلا رارق م˘ه˘ف˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
جحلا مشسوم راشصتقاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،ةكلمملا ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
ة˘عر˘ق ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لا نأا اد˘كؤو˘˘م
ن˘˘م م˘˘ه0202 ما˘˘ع˘˘ل ج˘˘ح˘˘لا
ةنشسلا كشسانملا ءادأاب نوموقيشس
ةعرق ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ي˘ف كشسا˘ن˘م˘˘لا نودؤو˘˘ي1202
.كيلاود اذكهو ،2202

ي˘ف ةزوز˘ع ف˘شسو˘ي فا˘˘شضأاو
نأا سسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘˘شصت
ةيدوعشسلا رارق م˘ه˘ف˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
جحلا مشسوم راشصتقاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،ةكلمملا ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
نأا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ح˘˘˘˘شضو˘˘˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءادأا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لاو ة˘يدو˘ع˘˘شسلا

،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ج˘ح˘لا كشسا˘˘ن˘˘م
انتي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
.ةدج يف ةيشسامولبدلا

طقسست ل ةيحسضألا ةريعسش
جحلا مسسوم ءاغلإاب

د˘كأا ،ة˘ل˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ةنجل وشضع ،نانششم ريديإا دنحم
ةينيدلا نوؤوششلا ةرازوب ىوتفلا

ةيحشضأ’ا ةريعشش نأا ،فاقوأ’او
،جحلا م˘شسو˘م ءا˘غ˘لإا˘ب ط˘ق˘شست ’
ةيحشضأ’ا» ددشصلا اذه يف لاقو
، مÓشسإ’ا رئاعشش نم ةريعشش يه
هللا ىلشص لوشسرلا اهيلع مواد
انديشس ةنشسل ءايحإا ،ملشسو هيلع
طقشست ’و ،مÓشسلا هيلع ميهاربإا
،«ج˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإا بب˘˘شسب
ةيفحشص تاحيرشصت يف فاشضأاو
ةعاذإ’ا ريثأا ىلع سسمأا اهب ىلدأا
يه ةيح˘شضأ’ا ة˘ن˘شس» ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
مويب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ىر˘خأا ةر˘ي˘ع˘شش
ى˘ق˘ب˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ى˘ح˘شضأ’ا د˘ي˘˘ع
،ة˘ن˘شسلا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ة˘بو˘ل˘ط˘˘م
ه˘ي˘ل˘ع بج˘˘ت ’ جا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
نأاششلا اذه يف اريششم ،«ةيحشضأ’ا
يدؤو˘˘˘ِي يذ˘˘˘لا جا˘˘˘ح˘˘˘˘لا ّنأا ى˘˘˘˘لإا
اذإا ،يدهلا هيلع بترتي كشسانملا

امأا ،بابشسأ’ا نم ببشس هيلع ناك
،جاجحلا ري˘غ˘ل ي˘ه˘ف ة˘ي˘ح˘شضأ’ا

ةمئاق ةنشسلا هذه ىقبت» فدرأاو
.«حاتملا دودح يف

ع.لÓب

مسسوم راسصتقاب ةيدوعسسلا رارق مهفتت رئازجلا نإا لاق
اهيسضارأا ىلع نيميقملا ىلع جحلا

«لبقملا ماعلا نوجحيصس0202 ةعرق يف نوزئافلا» : ةزوزع

نابايلل ردسصي ةنوتلا كمسس ديسص نم ةئاملاب09 نأا فسشك

«نيدرصسلا راعصسأا ءÓغ ءارو فيلاكتلا عافترا» :يخورف

هريفوت دنع ةلوهسسب هيلع لسصحتسس رئازجلا نإا لاق

انوروك دصض حاقلل دوجو ل » :دمحاب نب
«نهارلا تقولا يف

ريزو ،يرامع فيرشش فششك
نأا ،ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
نم ةئاملاب21ـب مهاشسي هعاطق
د˘˘ع˘˘يو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
عا˘ط˘ق د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا م˘ها˘˘شسم˘˘لا
،ةلودلا ةينازيم يف تاقورحملا

ىلع ةلودلا زيكرت ىلع ادكؤوم
اعاطق هرابتعاب ،ةحÓفلا عاطق
ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ ي˘ف ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ةمهاشسملاو بشصانم˘لا ر˘ي˘فو˘تو
.يئاذغلا نمأ’ا يف

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأا
ةحÓفلا عاطق ثعب ىلإا هجتت
هل امل ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘شصلاو
ن˘مأ’ا ي˘ف ة˘غ˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ن˘˘م

ي˘ف اد˘كؤو˘م ،د˘ل˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نأا ،سسمأا
ةمهاشسملا هنأاشش نم يجيتارتشسا
يف ةمهاشسملاو ،ةورثلا قلخ يف
ريفوتو ةلاطبلا ةبشسن سضيفخت
ةميق سصيلقتو لغششلا بشصانم
نأا ىلإا ريزولا راششأاو ،تادراولا
تاردقلا ةيمنتل ىعشست رئازجلا
تاعانشصلا لاجم يف ةينطولا
ةيمن˘ت˘ب ،ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةيلوأ’ا ةداملل يجاتنإ’ا عاطقلا

ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘شس’ا م˘˘عد˘˘ب كلذو
تا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا لا˘˘خدإاو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
،هتنر˘شصع˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ة˘ث˘يد˘ح˘لا

تافلم لاب˘ق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
را˘م˘ث˘ت˘شسا ع˘يرا˘˘ششم˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ع
عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘ن˘طوو ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
ف˘ير˘˘شش زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك.ةحÓفلا

ن˘˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا ،يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
سسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
ل˘ب ،بشسح˘ف ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘˘ك’ا
جا˘ت˘نإ’ا ن˘م سضئا˘ف˘لا ر˘يد˘˘شصت

ةيق˘ير˘فإ’ا قو˘شسلا ي˘ف ة˘شصا˘خ
دودحلا حتف نأا ازربم ،ةدعاولا

ةباوب نو˘كي˘شس ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ع˘م
ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ى˘˘˘لإا
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

.اهنم
ز.لامج

ر˘يزو ،ي˘لا˘ي˘شش قورا˘ف ن˘ل˘˘عأا
نأا ،لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا

ط˘˘˘شسو˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م عور˘˘˘˘ششم
ةي’وب لاششرشش يف ةينادمحلاب
ةشساردلل هشضرع م˘ت˘ي˘شس ،ةزا˘ب˘ي˘ت

ثيح ة˘مو˘كح˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
هبناوج لك نم رمأ’ا سشقانيشس
ر˘˘ي˘˘شصم دد˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘شس ا˘˘هد˘˘ع˘˘˘بو
.عورششملا

نأا ،سسمأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘شضوأا
ف˘˘ل˘˘م سسرد˘˘ت˘˘شس ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ط˘˘˘شسو˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م عور˘˘˘˘ششم
ءاوشس هبناوج لك نم ةينادمحلاب

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
رار˘ق˘لا ذ˘خأ’ ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإ’او
فلملا ةشسارد نأا ادكؤوم ،هنأاششب
بن˘˘ج˘˘ت˘˘شس بناو˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
،ةيلبقتشسم لكاششم يف عوقولا

ىلع ريبك ريثأات هيف نوكيشسو
’ ةدحو˘ل ءا˘ن˘ي˘م˘لا نأ’ ة˘حÓ˘ف˘لا
ةكشس دوجو بلطتي وهو ، فكي

تاقحلمو رايشس قيرطو ةيديدح
.ىرخأا

قوراف دكأا ،رخآا قايشس يفو
ى˘ل˘ع ه˘˘فو˘˘قو لÓ˘˘خ ،ي˘˘لا˘˘ي˘˘شش
عير˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘نا لا˘غ˘ششأا

هرطشش يف سصنلا ةرجح لاششرشش
يد˘ي˘شس ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ي˘˘با˘˘ن˘˘ت˘˘جإ’ا

˘ما˘م˘تإا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،سسÓ˘ي˘˘غ
ىلع دتمملا رطششلا اذه لاغششأا

ر˘ه˘شش ي˘ف م˘˘ل˘˘ك3.1 ة˘فا˘˘شسم
ىل˘ع ادد˘ششم ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ق˘طا˘ن˘م و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ةرور˘˘شض
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كفو ل˘˘˘ظ˘˘˘لا
،ةششمهملا قطانملاو نينطاوملا

ةفلكم ريغو ةيلمع اهنأا احشضوم
ةيعامتجا راثآا  اهل نأا ’إا ايلام
.نينطاوملا ىلع ةريبك

ك.اسضر

ةيقيرفإلا قوسسلا ¤إا ةيئاذغلا ةعانسصلا جاتنإا نم ضضئافلا ريدسصت

تاقورÙا دعب ينطولا داصصتقلا ‘ مهاصسم Êاث يحÓفلا عاطقلا

ةيلبقتسسم لكاسشم ‘ عوقولا يدافتل ىرخأا ةرم ةسسارد تررق

ةزابيتب ةينادم◊ا ءانيم فلم حتفت ةموك◊ا

ريزو ،يخورف دمحا ديشس نلعأا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا
كمشس راعشسأا عافترا نأا ،ةيديشصلا
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ن˘يدر˘شسلا

،هديشص فيلاكت عافترا ىلإا عجار
نم ةيلم˘ع˘لا ل˘ئا˘شسو رار˘غ ى˘ل˘ع
،ا˘هر˘ي˘غو ن˘ف˘شسو كا˘ب˘ششو دو˘˘قو
ة˘ي˘كم˘شس ةور˘˘ث ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
ل˘˘شصف˘˘˘ل ع˘˘˘شضخ˘˘˘تو ةدود˘˘˘ح˘˘˘م
.يجولويب

ةور˘˘˘ث˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ششك
053 غلبت رئازجلا يف ةيكمشسلا
ايدافت اهلك ةلغتشسم ريغ ،نط فلأا

لÓغتشسا بجي» لاقو ،اهراثدن’
ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ث˘ل˘ث˘لا كر˘تو ثل˘˘ث˘˘لا
تاحيرشصت يف فاشضأاو ،«رثاكتلا

دجوي» ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
راحبلا يلا˘عأا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م ا˘ن˘يد˘ل
،ةرباع ةيكمشس ةورث ىلع رفوتت
نيمشسلا ةنوتلاو فيشس وبأا لثم
ى˘˘ع˘˘شسن ن˘˘ح˘˘نو ،ط˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لاو
ةنيفشس81 لÓخ نم اهلÓغتشس’
راششأاو ،«سضرغلا اذهل ةشصشصخم
لوشصولل فدهت هحلاشصم نأا ىلإا

ةبعشش يف ةر˘م˘ث˘ت˘شسم001 ى˘˘لإا
ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع تا˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
،ربتعم يمك فقشس ىلإا لوشصولل
ىلع اهرودب رثؤوتشس ةرفولا هذهو
،قوشسلا يف ة˘لواد˘ت˘م˘لا را˘ع˘شسأ’ا

رئازجلا رفوتت رئازجلا نأا ازربم
اذ˘ه ي˘ف ةر˘م˘ث˘ت˘˘شسم03 ى˘ل˘˘ع
ةيشضرم˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأاو ،لا˘ج˘م˘لا
،تا˘˘ي’و ةد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا

ل˘ث˘م بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و ا˘م˘ي˘شس’
مت نيأا ،ةلقروو ةركشسبو يداولا
هايملا يف سشيعت فانشصأا ريوطت
لثم ،ةشضفخنم راعشسأابو ةبذعلا
ي˘ف ر˘ثا˘كت˘ي يذ˘لا ط˘ق˘˘لا كم˘˘شس

ىر˘˘خأا عاو˘˘نأاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص فور˘˘ظ
،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو.يربمجلاك
ق˘˘يو˘˘شست ن˘˘ع ،ي˘˘خور˘˘ف ف˘˘ششك
كمشس نم ةئاملاب09ــل رئازجلا
نأاو ،نابايلل داطشصت يتلا ةنوتلا
بلطلا يطغت ’ ةيقبتملا ةيمكلا
قاو˘شسأ’ا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا
نأا ىلإا راششأا نيح يف ،ةينطولا
عاو˘نأا ةد˘ع ه˘يد˘ل ة˘نو˘˘ت˘˘لا كم˘˘شس
.سصاخ ديشص ربتعيو

ز.لامج

لامج يفطل نمحرلا دبع دكأا
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘ب
،ةين’ديشصلا ةعانشصلاب ف˘ل˘كم˘لا

ملاعلا يف ةكرشش يأا نÓعإا مدع
دشض حاقلل يمشسر فاششتكا نع
،ةعاشسلا دحل «انوروك» سسوريف
رئازجلا نأاب نينطاوم˘لا ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
درجمب ةلوهشسب هيلع لشصحتشس
.هريفوت

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأا
ى˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘ششت ي˘ت˘لا تا˘˘كر˘˘ششلا
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘شض حا˘ق˘ل جا˘˘ت˘˘نإا
و˘هو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف عور˘ف ا˘ه˘˘يد˘˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ه˘˘شسي˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
د˘ن˘ع حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
ةحشصلا ةمظنم فرط نم هدامتعا
تاحيرشصت يف اريششم ،ةيملاعلا

نأا ى˘لإا،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
رئازجلا يف ةيودأ’ا سضعب سصقن
،ةيلكيهلا لكاششملا سضعبل دوعي

ديدجلا ميظن˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ا˘م˘ك
ل˘كششم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘˘شضق˘˘ي˘˘شس
نب فششك ،هتاذ قايشسلا يف.ابيرق
ةيودأ’ا ةعانشص ةدحو نأا ،دمحاب
فلأا081 نع رفوتت ،ةيرشضخ’اب

،نيكورولك ي˘شسكورد˘ي˘ه ة˘ب˘ل˘ع
فر˘شصت تح˘ت ع˘شضو˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
نأا ادكؤوم ،ةيزكر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘شصلا

ة˘˘˘˘يودأ’ا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شص ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
ةريوبلاب ةيرشضخ’اب ةين’ديشصلا

رفوي يذلا رئازجلا يف ديحولا وه
.ءاودلا نم عونلا اذه

ع.لÓب



قبطأأ تنك» :لÓشس
يشسايشسلأ جمانربلأ

«قباشسلأ صسيئرلل
،لÓ˘˘شس ف˘˘ششك ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘بو

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
لجرب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
ن˘مو ،داد˘ح ي˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘عأ’ا

ةشصاخلا ليشصافتلا نع ،هعم
دعب دÓبلا ر˘ي˘ي˘شست ة˘ق˘ير˘ط˘ب
دبع قباشسلا سسيئرلا سضرم
ليرفأا يف ةقيلف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا

سضر˘˘م د˘˘ع˘˘ب» لا˘˘قو ،3102
نكي مل ،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب سسي˘ئر˘لا
تن˘ك ن˘م ا˘نأاو ناد˘ي˘م˘لا ي˘˘ف
هدر يف زربأا ،«دÓبلا ريشسأا

ه˘ي˘لإا ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ل˘ع تا˘ق˘ف˘شص سصو˘شصخ˘˘ب

ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ي نا˘˘˘ك ه˘˘˘˘ّنأا ،داد˘˘˘˘ح
سسيئرلل يشسايشسلا جمانربلا
نم هيلع قداشصملا ،قباشسلا
ريزولا نأا احشضوم ،ناملربلا
فر˘شصلا˘˘ب ار˘˘مآا سسي˘˘ل لوأ’ا

ع˘يرا˘ششم˘˘لا بحا˘˘شص سسي˘˘لو
تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شص ه˘˘˘ل تشسي˘˘˘لو
،عيراششم زا˘ج˘ن’ ءا˘شضمإ’ا˘ب
فلأا02 زاجنا مت هنأا افيشضم
.هترتف يف عورششم

يأأ صضمأأ مل» : لÓشس
رمأأ يأأ طعأأ ملو ةلاشسر

صصوشصخب يباتك
«دأدح عيراششم

لÓخ ،لÓشس فاشضأاو اذه
،ي˘شضا˘ق˘لا ة˘ل˘ئ˘شسأا ى˘ل˘ع هدر
مل ’وأا اريزو تنك امدنع»
ي˘ف تا˘ي˘حÓ˘شص يد˘˘ل ن˘˘كت
فاشضأاو ،«دادح يلع ةيشضق
م˘˘لو ة˘˘لا˘˘شسر يأا سضمأا م˘˘˘ل»
ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘مأا يأا ط˘˘˘˘˘عأا
ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب
لÓخو هنأا ادكؤوم ،«ىربكلا
كا˘ن˘ه نا˘ك هرازو˘ت˘شسا ةر˘ت˘˘ف
عور˘˘ششم ف˘˘لأا02 ا˘ب˘ير˘ق˘ت
.ةنشس لك زيهجت

ةقيلفتوب» :لÓشس
ةشسأرحب ينفلك
لاغششألأ عيراششم

ناك امدنع ةيمومعلأ
عاطقلأ صسأأر ىلع لوغ

«تشضفرو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘˘ششلا ي˘˘˘فو

˘‐قر˘شش را˘ّي˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
لا˘غ˘ششأ’ا ع˘يرا˘˘ششمو ،بر˘˘غ
،ىرخأ’ا ىربكلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا
،لÓ˘˘شس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘˘ق
د˘˘ب˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا»
ينف˘ل˘ك ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
لاغششأ’ا ع˘يرا˘ششم ة˘شسار˘ح˘ب
را˘م˘ع نا˘ك ا˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

،«عا˘ط˘ق˘لا سسأار ى˘ل˘ع ،لو˘غ
ةمهملا هذه تشضفر» فدرأاو
.«سساشسع يششام انأا .. ايئدبم

كÓمأأ» :ىيحيوأأ
يئانبأأ تاكرششو

صسيئرلل اهب تحرشص
«ايهفشش ةقيلفتوب

،ى˘ي˘ح˘يوأا لا˘ق ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تنك عيرا˘ششم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب»
ى˘لإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘شسرأا

،قباشسلا ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ءانيم نيب قيرطلا تاقفشصو
را˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لاو سسن˘˘˘ت
م˘ل ا˘نأاو4102 ي˘ف تح˘ن˘˘م
فاشضأاو ،«ةموكحلا يف نكأا
ة˘شصا˘خو م˘ه˘ت˘لا ل˘ك ي˘ف˘˘نأا»
دارفأا ةدافتشساب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
نم يئانبأاو يتجوز ،يتلئاع
كلمت مل يتجوز .. تازايتما
ة˘˘كر˘˘شش يأا ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يأا نم اوديفتشسي مل يئانبأاو
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم
كÓ˘مأا» فدرأاو ،«ي˘مو˘م˘ع˘لا

تحر˘شص ي˘ئا˘ن˘بأا تا˘كر˘˘ششو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب
ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘كل ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب
.«ةيهفشش

نوناق» : ىيحيوأأ
ةيمومعلأ تاقفشصلأ

تلاح8 عشضو
«يشضأرتلاب تاقفشصلل

،اشضيأا ،ىيحيوأا لاقو اذه
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م تر˘˘˘ي˘˘˘شس ا˘˘˘˘نأا»
لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘ك تارار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ماعلا لاملا انيمح ،ةموكحلل
002 زهاني ام ىلع انظفاحو
تا˘ق˘ف˘شصلاو ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م
اهتحنم يشضارتلاب تمت يتلا
،«ا˘˘˘نأا سسي˘˘˘لو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا

تاقفشصلا ت’اح» فاشضأاو
’و ،ةدد˘ع˘˘ت˘˘م ي˘˘شضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نو˘˘˘نا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘م د˘˘˘جو˘˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘˘ف˘˘˘ت تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا تا˘˘كر˘˘شش
ةدا˘م˘لا˘ف ،بنا˘جأ’او ما˘˘ع˘˘لاو
تاقفشصلا ن˘ن˘ق˘ت ي˘ت˘لا44
.«ت’اح8 اهيف يشضارتلاب

اعورششم» :ىيحيوأأ
نج نج ءانيم

اناك راّيشسلأ قيرطلأو
صسيئرلأ تاميلعتب

«قباشسلأ
،قبشسأ’ا لوأ’ا ريزولا ىفن

ةيلوؤوشسم يأا ،ىيحيوأا دمحأا
ي˘˘عور˘˘ششم سصو˘˘شصخ˘˘ب ه˘˘ل
برغ‐قرشش راّيشسلا قيرطلا

هنأاب ادكؤوم ،ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘مو
عل˘طأا ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا بشسحو
نإا˘ف ن˘ج˘شسلا ل˘خاد ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
بجومب اتح˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘شصلا
سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
سسي˘لو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ،ق˘با˘˘شسلا
كانه» لاقو ،هنم تاميلعتب
ككشسو ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق ل˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه
م˘ل ،ه˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
تاقفشصلا ى˘ل˘ع ِنو˘ب˘شسا˘ح˘ي
يف لازلزلا رييشستب ةشصاخلا

انحنم نيأا ،3002 يام12
ببشسب يشضارتلا˘ب تا˘ق˘ف˘شص
،«ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسإ’ا فر˘˘ظ˘˘˘لا

ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصب ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘ششم
عم ف˘ي˘كت˘ي نا˘ك لوؤو˘شسم˘ك
ع˘ئا˘قو˘˘لاو ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا

ةيعامج ةشسايشس قبطي ناكو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م
.قباشسلا

رّيشسأأ مل» : ىيحيوأأ
فتاهلاب ةموكحلأ

ءيشش لك بقأرأأ تنكو
«بثك نع

لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘شصاو
،ى˘ي˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأا ،ق˘˘ب˘˘شسأ’ا
سسيئر مامأا هشسفن نع هعافد
رّيشسي ناك هنأا دكأاو ،ةشسلجلا
ي˘ف ق˘قد˘ي نا˘كو ة˘مو˘كح˘˘لا

كلت ةشصاخ لي˘شصا˘ف˘ت˘لا ل˘ك
تاقفشصلا حنم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ريشسأا مل» لاقو ،عيراششملاو
يدل ناك فتاهلاب ةموكحلا

تنكو  ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع
قثأا ي˘ن˘ن˘كل ،ع˘قوأاو ي˘شضمأا

ءارزو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عاو
اريبخ تشسل يننأ’ يتموكح
.«ءيشش لك يف

تلبقتشسإأ» : يفشسوي
نأأ هتغلبأأو دأدح

مدع صصوشصخب هيواكشش
ىلع لوشص◊أ هتردق
Òغ يمجنŸأ دنشسلأ

«ةينوناق
فشسوي فرتعإا ،هتهج نم

ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ،ي˘˘ف˘˘˘شسو˘˘˘ي
لÓخ لبق˘ت˘شسإا ه˘نإا ،ق˘ب˘شسأ’ا

،داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘˘ت
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىوا˘˘˘˘كششلا بب˘˘˘˘شسب
،ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد˘ل ا˘ه˘˘ع˘˘فر
لوشصحلا هتردق مدع ببشسب

،ي˘م˘ج˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
هوغ˘ل˘بأا ه˘تارا˘طإا نأا˘ب اد˘كؤو˘م
ر˘˘ي˘˘غ تنا˘˘ك ه˘˘يوا˘˘كشش نأا˘˘˘ب
.ةينوناق

watan@essalamonline.com
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ط.ةراشص
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ةرئاد نمأا رشصانع تلاحأا
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب سسلدا˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسم
5 ،ة˘ن˘يد˘م˘لا تاذ ة˘م˘كح˘م
مهرامعأا حوارتت سصاخششأا
نع ،ا˘ما˘ع93و52 ن˘ي˘ب
ة˘عا˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘شضق
بير˘˘ه˘˘ت سضر˘˘˘غ˘˘˘ل رار˘˘˘ششأا
ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا
ة˘عا˘م˘ج ن˘˘م˘˘شض ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
ل˘با˘ق˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘˘جإا
ىلع د˘يز˘ت ةر˘ب˘ت˘ع˘م لاو˘مأا

نتم ىلع ميتنشس نويلم05
«موت˘نا˘ف» ة˘ع˘ير˘شس براو˘ق
قرشش ئطاوشش نم اقÓطنا

.مناغتشسم
هذ˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششلا
اهدافم تامولعم لÓغتشسا

دد˘˘شصب سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا دو˘˘˘جو
ربع «توم تÓحر» ميظنت
،سسيفو˘ل˘ك ،سسي˘ل˘يو طا˘ق˘ن

ملاغو˘ب د’وأاو ،ة˘ششا˘ع˘ششع
بق˘عو ،م˘نا˘غ˘˘ت˘˘شسم قر˘˘شش
ىلإا لشصوتلا مت تايرحتلا
ةورث تنج يتلا ةكبششلا ّنأا

طا˘ششن˘لا اذ˘ه ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط
وعدملا اهدوق˘ي ،ي˘مار˘جإ’ا
د˘ب˘ع ن˘ب˘ب م˘˘ي˘˘ق˘˘ي «را˘˘ح˘˘ب»
ءاكرشش هل ،ناشضمر كلاملا
ني˘ع ،ف˘ل˘ششلا تا˘ي’و ي˘ف
متاغتشسمو نازيلغ ،ىلفدلا

جربو ةفلجلا يتي’و يفو
ّنأا د˘كأا˘ت ا˘م˘ك ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
˘مد˘خ˘ت˘شست تنا˘ك ة˘كب˘˘ششلا
052 ه˘تو˘ق ع˘˘ير˘˘شس برا˘˘ق
نويلم008 هتميق اناشصح
ناب˘ششلا بير˘ه˘ت˘ل ،م˘ي˘ت˘ن˘شس

لحاوشسلا غولبب نيملاحلا
ةريزج ام˘ي˘شس’ ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا

ةر˘يز˘ج˘لا ج˘ي˘ل˘˘خ ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ل’
سشداق ةعطاقمب ،ءارشضخلا
سسلد˘نأ’ا م˘ي˘ل˘قإ’ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
براوقل ةلشضفملا ةهجولا
لحاوشس نم اقÓطنا توملا
.ايقيرفإا لامشش

ة˘˘˘كب˘˘˘ششلا د˘˘˘ع˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
اهتريظنل ادادتما ةككفملا
برغ لامشش نارم نيع يف
6 ن˘م ة˘˘نو˘˘كم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ششلا
،فا˘˘ق˘˘يإا ل˘˘ح˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا

باششلا اشضيأا اهيف طرخنم
62 غلابلا «فاشش» وعدملا

مايأا4 ذنم فوقوملا اماع
ن˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
نا˘ك يّذ˘لاو ،م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم˘˘ب
وعد˘ي تارو˘ششن˘م سضر˘ع˘ي
ريغ ةرجهلل بابششلا اهيف
نأا ح˘شضتإا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘عر˘ششلا

دنجت تناك تاكبششلا هذه
تاي’و ةدع يف اشصاخششأا

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م بشسن ل˘با˘ق˘م
باط˘ق˘ت˘شسا ر˘ي˘ظ˘ن لاو˘مأ’ا

ن˘ي˘م˘لا˘ح˘˘لا ن˘˘م ما˘˘ه دد˘˘ع
وحن رحبلا جاومأا بوكرل
.اينابشسإا لحاوشس

ة˘شسم˘خ˘لا نو˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
يشضاق ىلإا م˘ه˘ت˘لا˘حإا تم˘ت
نيع ةمكحم ىدل قيقحتلا
،م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘ي’و˘ب سسلدا˘ت
مهنم3 سصخ يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘م˘لا سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب
جارفإ’ا ن˘م نا˘ن˘ثا دا˘ف˘ت˘شسا
.قيقحتلا ةمذ ىلع تقؤوملا

خيشش لامك

يتلأ كلتل أدأدتمأ دعتو «راحبلأ» وعدŸأ اهدوقي
فلششلاب نأرم Úع ‘ أرخؤوم اهكيكفت ”

تÓحر ميظنتل ةكبصشب ةحاطإلا
اقÓطنا اينابصسإا لحاوصس ¤إا «ةقر◊ا»

Âاغتصسم ئطاوصش نم

ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تق˘ط˘ن
ة˘˘عا˘˘شس ي˘˘ف وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘˘ب
،سسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم
41 ـلا ةيشضق يف اهماكحأاب
ةر˘˘ي˘˘شسم لÓ˘˘خ ا˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م
ةمشصاعب طراف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
3 تنادأا ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا

ع˘م سسب˘ح ما˘ع˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م
ط˘ق˘ف م˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘حاو عاد˘˘يإا
رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا بب˘˘شسب سسب˘˘ح˘˘˘لا
حÓ˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
سسبح رهششأا6 ـبو ،سضيبأا
ق˘ح ي˘ف عاد˘يإا نود ةذ˘˘فا˘˘ن
ةيقب تأاربو ،نينثا نيمهتم
.ةعشستلا نيمهتملا

ماعب مأدخ ريهز ةنأدإأ
أذفان اشسبح

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م سسمأا تنادأا
،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘قار˘˘˘ششلا
ريهز ،كارحلا يف طششانلا

عم اذفان اشسبح ماعب ،مادخ
ه˘ت˘ن˘ل˘عأا ا˘م بشسح ،عاد˘يإ’ا
قÓطإ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يتلا ،ن˘ي˘نو˘ج˘شسم˘لا حار˘شس
ىلع اهل روششنم يف تدكأا

ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘˘شص
نيماحملا ّنأا ،«كوبشسيافلا»
ةجمرب ةداعإا دعب اوبحشسنا
تناك ةريخأ’ا هذه ،ةشسلجلا

ة˘عا˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
نأا ر˘ي˘غ ،ا˘حا˘ب˘شص ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لا
ي˘فو ر˘شضح˘ي م˘ل ي˘شضا˘ق˘لا

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا دود˘˘˘ح
نو˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ردا˘˘˘غ ر˘˘˘ششع
بشسح ن˘˘كل ،ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
ةج˘مر˘ب م˘ت رد˘شصم˘لا سسف˘ن
ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘م˘˘لا
ي˘شضا˘ق˘لا سضفرو ،را˘ه˘ن˘˘لا
.اهليجأات

يŸأوع ةÒشصن

أذفان اشسبح ماعو رهششأأ6و ةءأربلأ نيب تحوأرت

افوقوم41 دصض ماكحألا رودصص
وزو يزيتب

أوناك صصاخششأأ5 فيقوت
بابشش طشسو اهجيورت ددشصب
ناتأأرمإأ مهنيب نم ةقطنملأ

«ةلطز» غلك2 زجح
اصسولهم اصصرق02و
ةمصصاعلا يف صشارحلاب
ةطرششلأ حلاشصم تنكمت
ةعطاقملأ نمأاب ةيئاشضقلأ
ةيلو نمأاب ،صشأرحلأ ةيرأدإلأ
نم غلك2 زجح نم ،رئأزجلأ
نم ةيمكو ،يدنهلأ بنقلأ
عم ،ةشسولهملأ صصأرقألأ

هبتششي صصاخششأأ5 فيقوت
نم ةيشضقلأ يف مهعولشض
.ناتأأرمإأ مهنيب
ةقرف اهتجلاع لاحلأ ةيشضق
نمأل ةيئاشضقلأ ةطرششلأ
،صشأرحلاب ةيرأدإلأ ةعطاقملأ

ىواكششو تامولعم ىلع ءانب
اهدافم ،نينطأوم نم ةدرأو
نيفرحنملأ نم ةعامج مايق
ىلع ةهوبششم تاكرحتب
قلعتت ينكشسلأ يحلأ ىوتشسم
تأردخملأ يف ةرجاتملاب
مت هيلعو ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو
هبتششي صصاخششأأ5 فيقوت
حوأرتت ،ةيشضقلأ يف مهطروت
،ةنشس53و52 نيب مهرامعأأ

2 زجحو ،ناتأأرمأ مهنيب نم
،يدنهلأ بنقلأ ةدام نم غلك
فتأوه4 ،اشسولهم اشصرق02
،نيتيعفن نيترايشس ،ةلاقن
تأدئاع نم يلام غلبمو
ـب ردقي مومشسلأ هذه جيورت
ىلعو.يرئأزج رانيد00083
دعبو ،هركذ قبشس ام ءوشض

تأءأرجإلأ لامكتشسأ
فأرطأأ ميدقت مت ،ةينوناقلأ
تاهجلأ مامأأ ةيشضقلأ
.ايميلقإأ ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ

ب.نيرشسن
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لHاF يFر©H&ا م>د+و ل0kœ’ا ن)ا
MÄÑ˘ز˘لا ق̆+اH˘ن D˘ي -˘°˘í˘©˘1 ذ˘Ü˘Üه
ةtkõملا ا°9Ñر&ا نH ىgï- اH مÉÑل
ة°MدH دMو§- يD ه-اءار/ا د©ÇÑå-و
ي9Ñار&’ا ىõ> ء6Ñk©œ’او س6دïلا

ت’وا˘H˘tو تا˘°̆:و˘ÄÑ˘kم˘لا ءا˘°˘˘+و
ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ةدا̆©˘ï˘لا ن˘H ل˘©˘˘°˘˘لا

ة©°:ولا ة˘ÄÑ˘õ˘Üلا ل˘م̆> سMÉو˘ï˘-و
م(ار/ رارم6Ñk’ ةDا9Ñ)ا ة©°©íõÄÑÜلا
ن̆©˘°̆:و˘ÄÑ˘kم˘لا با˘Jر)او لا˘k˘ï˘>’ا

بÅÑåلا ءا°+ا لاkï>او تاHاد>)’او
ز˘/او˘t˘لا س9ر˘Dو ي˘̆°˘˘©˘í̆˘õÄÑ˘˘Ü̆˘˘لا
كرktلا ةFر0 نH دõtل ة©õ©(ار6Ñ’ا
ناودå̆˘لا ة˘6Ñرا˘م˘˘Hو ند˘˘م˘˘لا ن˘̆©˘˘+
قو˘t˘ï˘لا ة˘Eر˘˘6Ñو ي˘˘Iا˘˘6Ñ˘˘k˘˘©˘˘Ü’ا

هذJ لF ن&او ي°©íõÄÑÜلا س9ر&’او
ة©+اJر’ا تا6Ñرامملاو تا6Ñا©ÄÑلا
-˘˘åòÄا˘م˘˘+ س ’ M̆عد H̆q˘ل ’ا˘õÅÑك
ى˘õ˘˘> لk˘˘œ˘˘0’ا ة˘˘Hو˘˘0ò رار˘˘8Ñ)ا

H˘˘8اوÑ̆õ˘0ا ة˘k˘œ9ار&ا لÑ˘ة˘لود˘لا ي
وIt ةÜï˘°˘م˘لا ر˘/و ة̆©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
.د©kÇÑåلاو روJدkلا نH دMزملا
لاز˘˘- ’ لk˘˘˘œ˘˘˘0’ا تا˘˘˘6Ñ̆˘˘õ˘˘˘Ü ن)ا

ة̆©˘Iاود˘å˘لا ا̆§˘˘-ا˘6Ñ̆ا˘˘©˘˘6Ñ ل˘˘8Ñاو˘̆-
ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا د9Ñ ة©qم§لا
+˘kÇÑ˘å˘©̆ر˘©̆= د HÄÑ̆g˘و قو-̆t˘ف˘لا
H˘g˘7اÑ̆ر H˘ا ةراد)’ا ع’&H˘رMò˘©̆ة H°ذ
فرMå اH يMòرH&’ا سÄ©(رلا نœ>)ا
+˘˘˘w˘˘˘Ü˘˘˘لا ةÄÑ̆˘˘œا م’&H̆˘˘رMò̆˘©̆˘ة ‐˘˘
9102 ما> رMا°M̆ ي˘D ة˘©õ̆˘©̆(ار˘6Ñ)’ا
ًا©لودو ًا©+ر> ة9ÑوDر˘م˘لاو ة˘Iاد˘م˘لا

ة8Ñ˘õاو˘م˘+ مو˘©˘لا pد˘M˘t ا˘H كل3و
-̆˘°̆˘í˘˘©˘˘ذ H˘w̆Ü̆Ü̆ل ا̆§˘-اÉÑ̆ءاز˘/&ا م
ة©+رèلا ةÉÑíلا ي9Ñار&ا نH ة6Ñåاو
ع˘Eاو˘لا ر˘©˘©è̆˘- فد˘§˘̆+ ة˘˘t˘˘k˘˘õ˘˘م˘˘لا
ةلوõt©õلو يDارèمMدلاو يDارqèلا
ىõ> ة˘©̆°˘©D̆õÄÑ̆Ü̆ ة˘لود ةH̆ا˘E)ا نود
ىل)ا7691 و©IوM نH ع+ارلا دود0
ة°MدH ىõ> ا§-ر6Ñ©Ü ما0ò)ا بIا/
رار˘م6Ñ˘k̆او ا̆§˘-ا6Ñ̆د˘˘H˘˘ïو س6د˘˘ï˘˘لا
.ةز= عاïÜل يõ©(ار6Ñ’ا راtÇÑلا
M̆ï˘لا فÅÑ˘åلا ب˘í˘õÄÑÜ©°و يE©ه-دا
H˘˘ث˘م˘õ˘ر˘لا˘+ ة)˘©Äس H˘t̆دو˘م <˘ğس6ا
H˘˘و˘̆>دH˘˘و اH̆˘kÄÑ˘˘õ˘˘t̆˘و˘م˘لا̆+ اĔف
د0او قد̆°˘1 ي˘D م˘6Ñاt̆˘لا ي˘Iدر’ا
عMراÅÑم˘لاو تارH̆ا'و˘م˘لا ة˘§˘/او˘م˘+

ي°©íõÄÑÜلا دو/ولا فد§ÄÑk- يkلا
ر©Jام̆/ ف˘õ˘k̆- ه˘ĬíÄÑ تEو˘لا يD̆و
7Ñåg°ا +òا©:ا لD§لا اÄÑ©6اÑ©لو0 ة
H°âلا ةمktرMلا رíõÄÑÜ©°©لثمملا ة
زواkqل ا°ÅÑågل د̆©0̆و˘لاو ي̆>ر˘ÅÑلا

J˘0ر˘م˘لا هذ˘õ̆ة H̆را̆- نM˘x EÉÑ̆©̆k˘°ا
ءا§I)’ لاÉÑ̆°˘لا ةر˘©HÄÑ̆ ة˘8Ñ̆õاوH̆و
ةدوåلاو ر©ÇÑملا رMرï-و ل0kœ’ا
ةÄÑkïõم˘لا ا̆°k̆˘لود ة˘HاĔ)او ا˘°ÅÑ̆å̆ğل
.س6دïلا ة°MدH ا§kم8Ñا>و
عمqk˘م˘لا ذk˘w̆̆©˘ل تEو˘لا نا˘0 د˘ï˘ل
ا©õم> اE˘íو˘H ه˘-ا6ÑÄÑ̆'و˘Hو ي˘لود˘لا
ة©õ˘©̆(ار6Ñ̆)’ا ة6Ñ̆ا˘©õÄÑ̆˘ل يد˘õ̆kÇÑ˘ل
نH دMزH ىلا ةÜï°ملا ر6Ñkq يkلا

بÄÑg+ ى9Ñوí˘لاو رار˘6Ñ̆k˘ï’ا مد˘>
س9ر&’ا مÉÑ+ ة©Iا6Ñk©Ü’ا ا§>ام:&ا
نH ا°7Ñ̆åg نا˘Hر˘0و ة˘©̆°̆©˘í˘õÄÑ̆Ü˘لا

0˘ï˘وE˘لا ر˘©̆= ه˘ï̆ا+˘õل ةõkÇÑفر Dي
-˘˘t̆˘8 دÑ˘˘راy ل˘˘õ̆˘ï̆˘اI˘˘ي˘˘لود˘˘لا نو
ة8Ñا1 ة©لودلا ة©>رÅÑلا تارارEو
Hا Mkåõدم+ قM°لا ةïلا س6دkي MÄÑwر
ع9Ñولا ر©©kèل ه-ا©IاHòا ل0kœ’ا
م(اïلا ع9Ñوõل يMwراkلاو يIوIاïلا

.ة6Ñدïملا ة°Mدمõل
ة©لودلا تا§qلا نH بوHÜõ لåلو
ل1دkلا+ هرار0&او م˘لا˘å˘لا سÄ(ا˘°˘Fو
عMورk˘لا ل˘HÄÑ˘õÄÑ ف˘Eو˘ل ل˘/ا˘å˘لا

ه6ÑرامM يذلا سgÜÅلاو باJر)’او
ا˘˘°˘˘7Ñ˘˘å˘˘g ءا˘˘°˘˘+&ا د˘˘˘9Ñ لk˘˘˘œ˘˘˘0’ا

ة©6ÑœH)’ا ه-ا˘6Ñد˘H˘ï فاد˘§˘6Ñ˘kاو
لا˘k˘ï˘>او ة˘H˘œ0˘ïو ة˘©˘ÄÑ˘˘©˘˘tم˘˘لا

ي˘D ة˘©˘°˘Mد˘لاو ة˘˘©˘˘°˘˘:و˘˘لا هزو˘˘Hر
Htةلوا H°ل هòÄÑلا ةدار)ا رÇÑدوم
ذ©í°-و ه9Ñر&ا ى˘õ˘> ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا

HÅÑ˘راM˘å˘6’ا هÑ˘k˘å˘را˘مM˘و ةI˘و˘>د
H˘q˘õÄا س’H˘درلا˘+ ي˘لود˘لا ن <õى
نH ررkt˘لاو لk˘œ˘0’ا تا˘Fا˘§˘I˘kا
نوIاïلا مار0kاو يMòرH’ا وí©kلا
ة©لودلا ة©>رÅÑلا تارارEو يلودلا
بÅÑ˘˘˘˘åلا ق˘˘˘˘0 ل˘˘˘˘ò˘˘˘˘˘í- ي˘˘˘˘˘k˘˘˘˘˘لا
هر˘©˘HÇÑ ر˘Mر˘k˘ï˘+ ي˘˘°˘˘©˘˘í˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا

تا3 ه˘k˘˘لود˘˘+ سå˘˘©Å˘˘لاو ه˘˘-دو˘˘>و
اgلاHÜ س6دïلا ا§kم8Ñاå+ ةدا©ÄÑلا
+˘w˘Ü˘تاو D˘åõ©و ةDس9ر <ïتا+و

<õ©§ع°مل ا -°í©ذ HwÜÜلا تاÉÑم
.ةtkõملا ا°9Ñر&’

لمåلا ة©مJ&ا ا©°©DõÄÑÜ بوÜõملاو
ة©ÅÑ˘å˘gلا ةH̆وا˘ï˘لا نا˘q˘ل ل˘©˘í̆å̆-و
ةم(اïلا تاو>دلا ة©˘õ̆g˘-و ةد0̆و˘م˘لا

’(Ĭ˘§˘ا ءا’ĬïÄÑ˘لا د˘©0̆و̆-و ماÇÑ˘ف
-̆˘tت H̆˘â˘˘õ˘˘ة H˘˘°˘˘â̆˘لا ة˘م˘k˘t̆رM̆ر
ي˘>ر˘ÅÑلا ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘©̆°˘©í˘˘õÄÑ̆Ü̆˘˘لا

ر:اwملا ة§/اومل ا°ÅÑågل د©0ولاو
ي̆°˘:و˘لا ا˘°˘>ور˘ÅÑ̆م˘̆+ ة˘Ĕد˘t̆˘˘م˘˘لا

فا8ÑÜí’ا ة©مJ̆&ا ىõ̆˘> د˘©F̆&اk̆˘لاو
1õلا فï©لا ةداíõÄÑÜ©°©ة Dرا:)ا ي
نرïلا ةÇÑíï+ فرMå امل يدkÇÑلا
مÉÑ̆لا تا˘H̆˘w̆˘Ü˘Üو ة˘˘©˘˘Fر˘˘©˘˘H&’ا
ة©ktلا لò̆+ مدI˘k̆ï̆و ة˘©õ̆˘©̆(ار˘6Ñ)’ا

يلوgÜلا دو˘م˘ÇÑلا اذ̆§˘ل ر˘Mد˘k̆ï˘لاو
ةIåا8Ñ ة©°©íõÄÑÜلا ر©Jامqلا كõ-و
ن> رk̆å˘ğ˘ل تJ̆g ي˘k˘لاو راI˘kÇÑ̆’ا

ة˘©k̆t̆˘لا لDò̆ لœ0˘k̆œ˘ل ا˘˘§˘DÉÑ̆ر
ي̆°˘©˘˘í˘˘õÄÑ̆˘Ü˘˘لا بÅÑ̆˘åلا دو˘˘م˘˘ÇÑل
هMkوJو ه9Ñر&او هEو0ï ن> ه>اDدو
ق©tï- ىõ̆> هرار˘8Ñ)او ه˘-ا6Ñ̆دH̆ï̆و
0õلا مÅÑ§ءاد +kqÄÑ©لود دk°تا3 ا
بار˘˘k˘˘لا ل˘H̆ا˘˘F̆ ى˘˘õ̆˘˘˘> ةدا˘˘̆©˘˘˘ÄÑلا
.ي°©íõÄÑÜلا

ةيليئارصسلا عصسوتلاو مصضلا تارماؤوم هجاوت نيطصسلف

H˘اد اHت <˘ï˘ا ةد’H˘م˘لاو نÇÑ˘ح˘لا
ةMرåÄÑòلا ةو˘ï˘لا ة˘°˘م˘©˘Jو ة̆©˘°H̆’ا
ة©õم> ىõ> ةرÄÑ©Üملا يJ لœ0kœل
ة6Ñا©ÄÑلا عا°8Ñ دMåkï ث©0 مÄÑœلا
م§Håو ةMõو: ةرDk ذ°H نو©MòرH&’ا
ي˘õ˘©˘(ار˘6Ñ’ا ير˘å˘˘°ÇÑ˘˘لا ل˘˘kò˘˘k˘˘لا
6Ñ©Üملا ترÇÑõtا ة’H°©املا:و ة
F˘اIا˘ًم˘(اد ت -˘k˘g˘õ˘رو J˘ملا هذÇÑحلا
ةلود نH&ا ظ0í ة©F©í يD ةFرÅÑkملا
با0ÄÑ ىõ> يõ˘©˘(ار˘6Ñ’ا لk˘œ˘0’ا
ىر˘˘1’ا ا˘M̆ا˘˘˘ïÉÑ˘˘˘لاو تا˘˘˘õ˘˘˘í˘˘˘م˘˘˘لا

لœ˘1و ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ح˘لا˘ÇÑم˘˘لاو
6Ñ°تاو Hا +åا د-í6وا قاÑõو -åاHõت
رMرktلا ةمH°âو ة©°©íõÄÑÜلا ةدا©ïلا
فEوملا عH ةï. لò+ ة©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
ة˘©õ̆˘م˘å˘ل ي˘6Ñا˘6Ñا ٍعار˘F ي˘MòرH̆’ا
قÜõملا نواk˘å˘لا˘+ ت>ر˘7Ñو مÄÑ˘œلا

ة©MòرH’ا تا6ÑÄÑ'وملا عH لHاòلاو
نا نòمM اH تFر- ةïثلا هذJ لåلو
IÄÑ©ن’ا هم Dqاولا ةوE0ا وا عœم
ةدktم˘لا تا˘M’و˘لا تIاDò̆ ة˘ï̆â˘©˘لا

سÄ©˘(ر˘لا ةراد)ا˘+ ا̆©˘لا˘0 ة˘õ˘ث˘م˘k˘˘م˘˘لاو
ةïثلا هذJ نH ردE ىõ> سÄ©ل بHار-
Dò˘˘ل H˘˘6را˘˘مÑ˘ا˘§˘-ا E˘ل0̆ ى˘لا تدا
ل0̆ ن˘̆> اد˘̆©˘å̆˘˘+ ةد˘˘0او˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
قÜ˘õ̆˘م˘لا نH̆’ا تر˘Dوو ن˘©˘k˘لود˘لا
ر˘̆©˘H̆د˘̆- ي˘˘D ت>ر˘˘7Ñو لœ0˘˘k˘˘œ˘˘ل

ن©DõÄÑÜ ن˘©̆+ سÄ©˘ل ة˘ï˘ث˘لا ر˘8Ñا˘°˘>
DtÄÑا ن©+و ا§°©+ ل+ ب=õلودلا ب
تا˘Dر˘ÇÑ- ت7Ñò˘õ يk̆˘لا ة˘˘©˘˘+ر˘˘å˘˘لا
ة˘©ï˘©̆ï̆˘0 ةH̆د˘˘8Ñ بHار˘˘- سÄ©˘˘(ر˘˘لا

.اJزواq- نòمM ’ ةا6Ñ&اH تدلو
س9رD يD ت>ر7Ñ ةدktملا تاM’ولا

0˘õ˘ر̆©˘= لو H̆°˘Ü˘ï©لو ة©Äس Hœ)ةم
ي˘k˘لا فورâ̆˘لاو عĔاو˘لا ة˘Ü̆˘ğ˘©̆å˘˘ل
M˘˘å˘˘©ÅÑ˘˘§˘˘لا اÅÑ̆˘åلا ب˘˘í̆˘õÄÑ˘Ü˘©̆°˘ي
ا§Üg©ï-و مÄÑœلا ة©õم> عH ىDا°k-و
رMرkt˘لا ة˘مH˘°˘â̆ زاز˘k̆+ا̆+ ت>ر˘7Ñو
ا§HwÜÜ ق©kÜgل لMد+ ن> ثgtلاو
ل˘H̆ا˘˘F ف˘Ĕو˘˘- ي˘˘D̆ م˘˘J̆ا˘˘˘6Ñ اذ˘˘˘Jو
لF را©§Iاو ن7Ñ°Üاو عH تاõåœEل

مÄÑœلا ة©õم> ر©Hد-و ةïثلا لHاو>

ةï̆̆©˘˘م˘˘> ةو˘D˘˘q̆ ة˘˘Fرا˘˘- ا˘˘§˘H̆˘k̆ر˘˘+
لHاو>و هFراد- نòمM ’ لHÄÑkïgو
Hلا نÇÑåا ب/k©زاJا Dلاtï©ïنا ة
تلاز اH ة©°©íõÄÑÜلا ةòg°لا لHاو>
HÄÑ˘k̆اوو ةر˘مE˘لا ع˘kÅÑ˘مل'و˘م˘لا در Hا
هIíÄÑ جاIkا د©Må ل0kœ’او م(اE لاز
H̆˘˘د˘˘˘/ نM˘˘˘ل د˘˘˘k̆˘˘دH˘˘˘©̆˘لا ر˘˘ïÉÑ˘˘©˘˘ة
ةدMد/ ةا6Ñ&ا˘H ق˘1̆õو ة˘©̆°˘©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا
فاk˘˘í̆˘˘ل’ا م˘tò̆˘̆+ اد˘˘©˘˘å̆˘ï˘˘- ر˘˘ث˘F̆ا
عMgkõ يذ˘لا دد˘مk̆˘لاو يĬا˘6Ñ˘k̆©̆Ü’ا
اH ح°م˘Mو ة̆©˘°̆©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ي9Ñ̆ار’ا
-gïى H°§ل اœ0kœل ل©tاDظ <õى
ل0 س9رD رHد©لو هرار6Ñkïاو ه°Hا
ع+رH ىلا ةÜï°ملا د©Måو ن©k©لودلا
.لHاòلاو لHاÅÑلا راHدلا
ةÉÑíلا ح°مM مو©لا م(اïلا عEاولا نا
ى°Måو د+’ا يلا ا§مÉÑل لœ0kœل
لMوt̆̆-و ة̆©˘°˘©D̆õÄÑ˘Ü̆ ة˘لود ’ كل3
E˘˘˘˘˘Ü̆˘˘˘˘9ا˘˘˘0̆ ي˘˘˘˘˘لا ةز˘˘˘˘˘= عاÑ˘˘˘˘°˘˘˘˘ة
يD ةHwkõí تا©مÄÑم+ ن©©°©õíõÄÑÜل

را˘tÇÑ̆˘˘لا س9ر˘˘D رار˘˘م˘˘6Ñ˘˘˘k̆ا ل˘˘˘;

اH عH لHاkåلاو ةدMد/ تا:ار7Ñkاو
-̆˘ğ˘ï˘˘ى H̆˘6 نÑò˘˘نا D̆˘9ار’ا يÑ̆˘ي
ة˘©˘لو'وHÄÑ̆ يا نود ة˘©̆°̆©˘í̆˘õÄÑ˘˘Ü˘˘لا

نود ة©IاIÄÑ’ا تاد>اÄÑملا م§H°tو
يD̆ فار˘k̆>ا وا ة˘Mدا˘©6Ñ̆ قوï̆˘˘0 يا
.م§ل ة©°©DõÄÑÜ ةلود
J˘او˘لا اذE˘لا ع˘ï˘م˘(ا M˘و'/r لاèÉÑب
ة˘9Ñا˘I˘˘k˘˘í’ا ة˘˘7Ñ˘˘å˘˘õ ن˘˘H د˘˘Mز˘˘Mو
ي˘D ل˘Hا˘ÅÑلا ي˘Iد˘م˘لا نا˘©˘åÇÑ˘˘لاو
ةMرH%اkلا ه-اHwÜÜو ل0kœ’ا ه/و
تåkïœملاو نوÄÑqلا حDk د©Måو
بÅÑ˘åلا لا˘k˘˘ï˘˘>’ ة˘˘©˘˘õ˘˘©˘˘(ار˘˘6Ñ’ا
س9رDو ي>ام/ لÅÑò+ ي°©íõÄÑÜلا

0ÇÑرا <õلا ندملا ىíõÄÑÜ©°©ث©0 ة
Mkلا د/اوÄÑòنا Dلا يÉÑíاو ة(I§ءا
نœ>ا يلا فد§M ي6Ñا©6Ñ كرt- يا
لœ˘1 نH̆ ة˘©̆°˘©˘˘í˘˘õÄÑ̆˘Ü˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ي6Ñا©ÄÑلا راtÇÑلا س9رD رارم6Ñkا

ةمH°â ةدا©E ىõ> ي°H&’او يلاملاو
نH م=رلا+و ة©°©˘í˘õÄÑ̆Ü˘لا ر˘Mر˘k̆t˘لا
ن©لو'وÄÑملا سgåÉ˘ل تا˘M˘tر˘kÇÑ˘لا

وا مÉÑلا ءاèلا لو0 ن©©õ©(ار6Ñ’ا
ط˘˘Ü˘˘1 م˘˘لا˘˘H˘˘å ن˘˘òلو ه˘˘õ˘˘©˘˘/&ا˘˘˘-
ة˘˘ث˘˘©˘˘w˘˘g˘˘لا ا˘˘§˘˘Dاد˘˘J&او لk˘˘œ˘˘0’ا
ملاõåل ةDورHåو ة9Ñtاو ت8Ñgtا
مõÉÑل ل©/&ا- وا ءاèلا يا ناو عم/ا

يلود ي6Ñا©6Ñ كرt- هMkgå نا د+ ’
˘مÄÑ˘œلا ة˘©˘õ˘م˘å˘ل ة˘©˘لود ة˘Mا˘>ر˘+و
ة˘©˘Mòر˘H’ا نر˘ï˘لا ة˘Ü˘1 را˘k˘g˘˘>او
F˘˘ا&I˘˘§˘˘ر˘©˘= ا H˘و ةدو˘/و’ -ÇÑ˘õ˘ح
تا9ÑواHí حDkو مÄÑ˘œلا ة˘©˘õ˘م˘å˘ل
7ÑاHõة <õ9ولا ىÑي(ا§°لا ع -ÅÑلم
نا˘˘6Ñ˘˘k˘˘©˘˘Ü’او ن˘˘H&’او دود˘˘˘t˘˘˘لا

هذJ نو˘ò-و ن˘©˘œ/˘c˘لاو س6د˘ï˘لاو
س6ا˘˘6Ñ’ا ن˘˘م˘˘9Ñ تا˘˘9Ñوا˘˘í˘˘˘م˘˘˘لا
ةلود+ يلود˘لا فار˘k˘>’او ي˘لود˘لا
D˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن <˘õ˘ع˘+ار˘لا دود˘0 ى H˘ن
نام9Ñو7691 ما˘˘˘> نار˘˘˘˘Mز˘˘˘˘0
ة˘˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘å˘˘˘لا لود فار˘˘˘k˘˘˘˘>ا
لHاòلا م>دلا ر©Dو-و ة©°©íõÄÑÜلا
ةم(اE ةلودF اJدوم˘8Ñ تا˘Hو˘ï˘م˘ل
Dملا ي°Üïة.

نيتلودلا لح رايخو ةينمألا ةديقعلا
يوإدللإ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب ^

Mwجر Hqادد -qلا راík8و نÑ°ل0ارملا عا Dي
H˘t˘ا˘+ ة˘لوا)ÄÑ˘ل ة˘õ˘°˘©ل Hملا نÅÑي°:ولا عور
ث+ ى˘õ˘> نو˘õ˘م˘M˘åو ة˘©̆°˘©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا ة˘˘لود˘˘لاو
نورM˘íÄÑو نو˘M˘t˘gòو ب3Mا˘F&’او تا˘å˘(ا˘ÅÑلا
بÅÑåلا ةد0و بر9Ñ ل/ا نH ةFرígملا را1g’ا
ة©˘لا˘ÉÑ°˘لا ه˘E˘íاو˘Hو هدو˘م˘8Ñو ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
ة©kÇÑíلا تارHا'وH لòل يدkÇÑلا هاq- ةï.اولا

ا§-ا̆©˘م˘ÄÑم˘+ ءا˘©˘7Ñ’ا ي˘م˘IÄÑ نا تEو˘لا نا˘0و
نوÇÑ+ر˘M˘k ن˘Mذ˘لا ء’'و˘J ن˘> عا˘°˘ï˘لا ف˘FÅÑو
ةمõï+ نور/اMk ةEkõ م§I)اD ة©°©íõÄÑÜلا ةلودلا+
ل©°õل ة7Ñõاíلا م§-اwÜÜمل نو/ورMو سå©Åلا

H˘و ةد˘0و˘لا نH˘ن HÄÑ˘k̆ï˘g˘ل EÉÑ˘©̆k°ة©°:ولا ا
ن> لMدgلا+ م§IíÄÑا نو0رMÜو ة̆©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا

H°âلا ةمktرMلا رíõÄÑÜ©°©لا لثمملا ةÅÑي>ر
ة˘ï˘. ل˘ò+و ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا بõÅÑ˘å˘ل د˘©˘˘0و˘˘لاو
ي˘ÉÑم̆- ة˘Dر˘HÅÑ ف˘Eاو˘Hو ة˘k˘˘+ا˘˘. تاو˘˘Ü˘˘1و
نH ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلاو ة©°©íõÄÑÜلا ةدا©ïلا
م˘>اد˘لا ي˘لود˘لا ف˘Eو˘م˘لا د˘0ÅÑ نا˘م˘9Ñ̆ ل˘˘/ا
لœ0kœ˘ل يد˘kÇÑ˘لاو ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا لا˘õ˘°ÉÑ˘ل
ي˘˘Mòر˘˘H’ا ي˘˘لود˘˘لا ير˘å˘˘°ÇÑ̆˘˘لا ل˘˘kò˘˘k˘˘لاو
بÅÑåلا ىõ> هIاود> ل8ÑاوM يذلا يõ©(ار6Ñ’ا

ل8Ñ̆اوM̆و م˘(ار˘q˘لا بò-ر˘Mو ي˘̆°˘̆©˘í̆˘õÄÑ˘˘Ü̆˘˘لا
اH ذ©í°- ىõ̆> ل˘مM˘å̆و نا˘6Ñ˘k˘©̆Ü’ا تا̆©˘õ˘م˘>
MÄÑ8 ىمÑíïلا ةïنر Dي -t9او يدÑل حòل
.ة©لودلا ن©Iاوïلا
سÄ©ل هIاود>و هMkرÇÑ°>و ل0kœ’ا ة6Ñا©6Ñ ن)ا
ة6Ñا©6Ñ ناو ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا ىõ> دMدqلا+
ذ°H عEاولا س9را ىõ> اJذ©í°- يرq- مÉÑلا
عور˘ÅÑم˘لا ر˘Jو˘/ اJ̆را˘k̆g˘>ا˘+ تا̆©˘°̆©˘ÄÑ̆˘ğ˘å̆لا
يD تمJا6Ñ ةMرام6Ñkå’ا لودلاD يIو©§ÇÑلا
يرام6Ñkåا عورÅÑمF ل0kœ’ا ةلود س6Ñ©Ä&ا-
ة©+رåلا ةÜï°ملاو ن©DõÄÑÜ بEõ يD يIا6Ñk©Üا

ةï+اÄÑلا تاو°ÄÑلاو ة©مÄÑõلا ة©õمåلا ت6Ñkèõاو
تDر> يkلا ئداgملا نœ>ا ة©õم> ن> Ikr اHو
يذلا تE'وملا ي-اذلا مtòلاو و6Ñõا تا©Eاí-ا+
فد§لا اذJ ق©ktïل ة©°©íõÄÑÜلا ةÄÑõÜلا Ikrا
ا§HkدE يkلا ةÇÑ˘å˘gلا ت’زا˘°k̆˘لا ن˘H م̆=ر˘لا˘+
.ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلاو ةدا©ïلا
يõ©˘(ار˘6Ñ)’ا ير˘åÄÑò˘لا لk˘œ˘0’ا ة˘Hو˘0ò ن)ا
ة̆©˘6Ñ̆åوk̆˘لاو ةM̆رå˘°ÇÑ̆˘لا تا˘§˘/و˘k˘لا ل˘ث˘˘م˘˘-
لا˘7Ñò&ا ن˘H ل˘7Ñò ي&ا ر˘̆©˘H̆د˘˘- ي˘D̆ تI˘˘q˘˘tو
موï-و يõ©(ار6Ñ’ا عمqkملا ل1اد ة9Ñراåملا

<̆g˘ر -˘t̆لا˘í̆§̆لا ا˘t̆ي˘لا +kÄÑرMلا عÉÑم +ÅÑòل
<õ°و يHg7اÑ1 رœDامل ًا Fنا <õ©لا+ هÄÑق+ا
قMر: ن> ي9Ñار&’ا ةEر6Ñو ه°>ر7Ñ لواt-و
D˘˘لا س9ر˘ï̆اĬا نو’(6Ñ˘ار)˘©̆õ˘ي <̆õ˘9ار&’ا ىÑ˘ي
ع©م/ لÄÑkè-و مÉÑلا+ ةDد§ÄÑkملا ة©°©íõÄÑÜلا
زq>و يMòرH&’ا 'و:اوkلا كل3 يD ام+ فورâلا
ن> ي˘+ورو&’ا دا˘t˘-’ا ًا˘8Ñو1ÇÑ̆ م˘لا˘å˘لا لود
ىõ> ةدktملا مH&’ا ةردE مد>و ا§-اFا§Ikا مqل
H˘t̆6اÑ˘ğk˘§˘و ا-˘°í©دو>و ذJو اE9)ا ا§-ارارÑاDة
ا˘IوروF̆ س6ور˘Mا˘D ي˘k˘íÅÑ˘ل ا̆§˘ل6Ñ˘˘k˘˘è˘œا ى˘˘لا
.يل0kœ)’ا يرام6Ñkå’ا ا§>ورHÅÑ س9رíل
لíå-و ة̆©˘+ر˘å˘لا لود˘لا م˘>د̆- نا م̆§˘م˘لا ن˘Hو
7Ñgòا ة&Hنا Hل ة©لاíõÄÑÜ©ن Fïس9ر H0رõي
+ï©ةم Hcة Hõ©7 ر’ود نوÑ§رM0 اkى -ÄÑkÜ©ع
تاMدktلا ة̆§̆/او˘H ة̆©˘°̆©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘Hو˘tò˘لا
ا§9ÑkرD يkلا يلاملا راtÇÑلا ة6Ñا©6Ñو ة°Jارلا

0òوH0’ا ةkœو لH6’ا م©>د- ل/ا نÑkïœل
دا˘t̆-’ا ن˘H د̆+ ’ تEو˘لا سíÄ˘̆°˘̆+و ي˘˘°˘˘:و˘˘لا
ل˘ÅÑò+و ح9Ñ̆او فĔو˘م̆+ جور˘w˘لا ي˘˘+ورو’ا

ىõ> تا˘+و˘ï˘> س9رí̆˘+ ءد˘g˘لا د˘F'و˘©˘ل ي˘م6Ñ̆ر
0ò˘˘˘وH˘˘0̆’ا ة˘k̆˘œل ل˘˘k˘˘°˘˘í̆˘©̆˘1 ذ˘˘Ü̆˘لا ةÉÑ˘˘م

تt- ةEåاو ة©°©í˘õÄÑÜ˘لا ة˘لود˘لا˘+ فار˘k˘>’او
ءا°gل يq©˘-ار˘6Ñ˘k’ا م˘>د˘لا ر˘©˘Dو˘-و لk˘œ˘0’ا

H˘6'وÑÄÑ˘1 ة˘لود˘لا تا˘œل H˘0ر˘õ˘لا ة˘ktلو Hن
ل0 دMرM نH نا راkg>ا+ ةلودلا يلا ةÄÑõÜلا
ن©DõÄÑÜ ةلود+ فارk>’ا ه©õ> ن)اD ن©kلودلا

اÜg©ï- دå- تاوwÜلا هذJو فارk>’ا اذJ ناو
ةدktملا مH’ا تارارE ة8Ñا1و يلودلا نوIاõïل
.ن©kلودلا ل0 ىõ> دF'و- يkلا
ل˘8Ñاو˘-و ة˘©˘م˘ÄÑ˘õلا ة˘˘©˘˘õ˘˘م˘˘õ˘˘å˘˘ل قا˘˘Dا يا ن&ا
ي˘D لا˘7Ñò’ا ن˘H ل˘7Ñò ي&ا˘˘+ تا˘˘9Ñوا˘˘í˘˘م˘˘لا
فارk>’ا ةد>اE ىõ> نوò- نا بMq لÄÑkïgملا
ل0kœ’ا تt- ةEåاولا ة©°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘لود˘لا˘+
ةHõاF ةMوÉÑ> ىõ> ن©DõÄÑÜ لو0ÇÑ نام9Ñو
D˘ا ي’H˘م˘لا م˘k˘t˘لاو ةد˘å˘ل˘م H˘ا لود ع’-tدا
زåqلا ة©èÜ- يD ةد>اÄÑملا ر©Dوkل ي+ورو’ا
ن˘©˘œ/˘c˘لا ل˘©˘ÅÑ˘è-و pو˘= ة˘لا˘Fو˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
دار˘I˘í’ا ن˘> اد˘©˘å˘+ كل3 نو˘˘Mò ناو اور˘˘Iو&’ا
رم-'وH دåïل يلود فkœ(ا نم9Ñو يMòرH’ا
ة©EÉÑ ل0و ل0kœ’ا ءا§I)’ يMíÉÑ مõÄÑœل
فارk>’او ىر6Ñ’ا vار6Ñ قœ:)او ن©œ/cلا
.ةÄÑkïõملا ة©°©íõÄÑÜلا ةلودلا+
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اهرفاظأإ ةموعن ذنم مسسرلإ فغسش ةسسرا‡ تأإدب

ةقورطم Òغ تاحاصسم وحن حنجي ينف لايخ .. وطي نب ةمطاف ةباصشلا ةنانفلا
براجتو ملآإو ثإدحأإو تامولعم نمسضتي ًاسصن انل إوجرخيل ،ةقرولإو ملقلاب خيراتلإ نيودت يف باتكلإ عربي
،ىحمُي ل ًإرثأإ فلخت يتلإ تاحوللإ نم ةعومجم ربع ةليمج ًاسصسصق نّودي ًاسضيأإ ماسسّرلإ كلذك ،ثدحتو تثدح

،8891 _11_6  ديلإوم ةمطاف وطي نب ةنانفلإ تأإدب ،داهتجلإو حومطلإو رإرسصإلاب ،ليوط نمز هيلع ىسضم نإإو
ىلإإ تلسصو ىتح رإرمتسسلإ يف لمألإ اهاحنم هل اهّبحو اهتبغرف ،اهرفاظأإ ةموعن ذنم مسسرلإ فغسش ةسسرامم

 .ةديدع تلواحم دعب ىوتسسم

فلأ’ا ةنيدم ،لجحلا نيع ةنبا
نم تذخّتا ،ة˘ب˘هو˘مو ة˘ب˘هو˘م
لشصفني ’ اقيدشص مشسرلا ملق
ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ة˘حار د˘ج˘ت ،ا˘ه˘ن˘ع
ةغّرفُم اهتاقوأا يشضقتو ،هعم
.اهتاحولب اهراكفأاو اهمÓحأا
ةماشسر ةمطاف وطي نب ةباششلا
ةز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م ،ة˘˘˘با˘˘˘˘شش
ةحشضاو تد˘ب˘ت ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شساو
ن˘م ةر˘كب˘م ن˘شس ي˘ف نا˘ي˘ع˘ل˘˘ل

تاي˘شصخ˘ششل˘ل ا˘ه˘م˘شسر لÓ˘خ
يذلا نفلا اذه يف ،ةينوتركلا
وحن تقلطنا ،ةياوهك هشسرامت

ةقّلحم ليكششتلاو نفلا ملاوع
دشسجتل ةبهوملا يحانج ىلع
تارد˘ق˘لا با˘ح˘شصأ’ ا˘جذو˘م˘ن
مهلايخ حنجي نّمم ةيئانثتشس’ا
ر˘ي˘غ تا˘حا˘شسم و˘ح˘ن ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ل˘ق˘شصت نأا لوا˘ح˘ت ،ة˘قور˘ط˘˘م
اهنأا ةشصاخ ايجيردت اهتبهوم
،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا ة˘˘شسم˘˘ل ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
مشسرل ليمت ةباششلا ةيليكششتلا
نو˘تر˘كلا م˘شسر ،ير˘˘ترو˘˘ب˘˘لا»
ذبحت اهنأ’ «هوجولا ،لافطأÓل
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإاو ،ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

«ير˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘لا» ـل ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘شسر
طقف سصاشصرلا ملق لامعتشساب
زاجنإا يف اه˘ل˘ما˘نأا˘ب عد˘ب˘ت ن˘يأا
لجحلا نيع هنبا ،تاموشسرلا

ة˘˘ي˘˘ما˘˘شصع ،ة˘˘با˘˘شش ة˘˘˘ما˘˘˘ّشسر
م˘لا˘ع ى˘˘لإا تل˘˘خد ،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
،ف˘غ˘ششلا باو˘˘بأا ن˘˘م م˘˘شسر˘˘لا

مشسرلل اهتياوه لقشصت تذخأاف
مشسرت˘ل ،ر˘م˘ت˘شسم˘لا بيرد˘ت˘لا˘ب
د˘˘ششت ي˘˘ت˘˘˘لا هو˘˘˘جو˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب
اهتعيبط ببشسب اهيلإا دهاششملا

موقت يهف ،عقاولا ىلإا اهبرقو
د˘ير˘ت ي˘ت˘لا هو˘جو˘لا را˘ي˘ت˘˘خا˘˘ب
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا بشسح˘ب ا˘ه˘م˘˘شسر
يتلا ريباعتلاو ،اهيف ةدوجوملا
ذإا ،اهرعاششم سسمÓتو اهرشسأات
ةحشصلا عاطق ةج˘ير˘خ فد˘ه˘ت
يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ،ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب ن˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ل˘˘˘حار˘˘˘م
نم مشسرلا ليوحتو اهموشسر
ي˘ع˘شسلاو ،ة˘ن˘ه˘م ى˘˘لإا ة˘˘ياو˘˘ه
ددشصب يهو ،اهفغشش قيقحتل
م˘˘شسر˘˘لاو ّن˘˘ف˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ّق˘˘شش
ا˘حو˘م˘ط كل˘م˘ت ثي˘ح ،تا˘ب˘ث˘ب

را˘كفأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ار˘ي˘ب˘˘ك

ي˘ت˘لاو ةر˘كت˘ب˘م˘لاو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘شسج˘ت˘ل ى˘ع˘˘شست˘˘شس
ا˘مأا ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا
يف اهتاكراششمب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
تد˘˘شصح د˘˘ق˘˘ف سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ا˘ي˘ئ’و ى˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا

سشماه ى˘ل˘ع تم˘ظ˘ن ة˘ق˘با˘شسم
ةل˘ي˘شسم˘لا ي˘ف ة˘لو˘ف˘ط˘لا د˘ي˘ع
Óبقتشسم ةكراششمل˘ل ح˘م˘ط˘تو
يتلا ةيفاقثلا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف
،ة˘ي’و˘لا جرا˘خو ل˘خاد م˘ظ˘ن˘ت
نيب قيشسنتلا ةماشسرلا لواحتو
ثي˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘شساردو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياو˘˘ه
ةشسردم يف سضيرمتلا تشسرد
ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘˘شش
ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘هو تجر˘˘˘خ˘˘˘تو
مغرف ،اهبشصنم يف فيظوتلا
ن˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘شسا˘˘˘ششلا فÓ˘˘˘ت˘˘˘خ’ا

ة˘˘م˘˘طا˘˘ف نأا ’إا ن˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ىوتشسملا ةبحاشص ةي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ،يو˘نا˘ث ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا
˘˘مد˘˘عو م˘˘شسر˘˘لا ي˘˘˘ف عاد˘˘˘بإ’ا
ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘شسم ي˘ف ط˘ير˘ف˘˘ت˘˘لا

ة˘فا˘شضإاو ،ة˘شسارد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘مو
ا˘ه˘نإا˘ف م˘شسر˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘ششع ى˘˘لإا
ا˘ه˘ب ا˘ّشصا˘خ ا˘ف˘ي˘ششرأا كل˘˘ل˘˘م˘˘ت
رو˘˘شصل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م سسكع˘˘ي
نكامأ’ا ديدعل ةيفار˘غو˘تو˘ف˘لا

تماق يتلا ةيرثأ’ا قطانملاو
ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت˘ب مو˘ق˘تو ا˘ه˘ترا˘يز˘˘ب
قيبط˘ت ي˘ف ا˘ه˘با˘شسح ا˘هر˘ششنو
ةهجو نم يهف «مارغتشسن’ا»
ةفداهو ةيماشس ةلا˘شسر ا˘هر˘ظ˘ن
ا˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإا ا˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ط ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
لامعأا ىلإا ةفاشضإا ،ايعامتجاو
سشقا˘˘ن˘˘˘ت ةرو˘˘˘شص ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا

 .ةيعقاو عيشضاوم
ا˘هرو˘شص ر˘ششن˘ت ا˘ه˘نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘مو˘˘˘شسرو
كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘يو ،مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسنا

0061  ـلا براقي ام اهباشسح
ا˘ه˘تا˘م˘شسر ي˘قÓ˘تو ،ع˘با˘ت˘˘م
نيعباتملا باجعإا ة˘ي˘ع˘قاو˘لا
  .ريبك لكششب

انوروك ببسسب اهقيلعت نم رهسشأإ دعب
 اهطاصشن فنأاتصست صسابعلب يديصس جاصسنوأا

ىلع ةقداشصملا ةنجل تفنأاتشسا
ةي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا˘ب ع˘يرا˘ششم˘لا
سسابعلبب بابششلا ليغششت معدل
رهشش ذنم فقوت يذلا ،اهطاششن
ذيفنت ةيادب عم ا˘ن˘ماز˘ت ير˘ف˘ي˘ف
ةياقولل ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا

ام ،انوروك ةحناج يششفت نم
نم ديدعلا ةشسارد ةيلمع دمج
ن˘ع ثح˘ب˘ت ي˘ت˘لا  ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ا˘شضيأا تدا˘عأا ثي˘ح ،ل˘يو˘م˘˘ت˘˘لا
˘ما˘مأا ا˘ه˘˘باو˘˘بأا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
˘ما˘ح˘ت˘قا ي˘ف بغار˘لا با˘˘ب˘˘ششلا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘ششلا م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
ي˘ف م˘ه˘ع˘يرا˘ششم˘ل ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا

تا˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
قبشس دقف اهطاششنل ’امكتشساو
ةيادب ذنم ةلاكولا تلبقتشسا ناو
مت ف˘ل˘م16 ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا
22 ىل˘ع ل˘يو˘م˘تو ة˘قدا˘شصم˘لا

يف ةلجشسم اهبلغأا ،اهنم فلم
،يحÓفلاو يعانشصلا نيعاطقلا

دقع يف ةلاكولا تعرشش امك
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ن˘ع ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصأا
ةينطو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ،ةر˘ي˘غ˘شصلا
ىلإا ةفاشضإا تاشسشسؤوملا ءاشسؤورل
با˘ب˘ششل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
دشصق  يت’واقملاو رمثتشسملا
يتلا تامد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن ة˘شسارد
ىلإا ةفاشضإا «جا˘شسنوا» ا˘ه˘مد˘ق˘ت
غ˘ي˘شص ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ع˘قو˘م˘ت ى˘ل˘ع د˘عا˘شست تا˘ي˘لآاو
يف ةاششنملا تاشسشسؤوملا طاششن
لكاششملا ةجيتن ،اهشضورق راطإا
هذه اهيف طبختت يتلا ةديدعلا
سسÓفإا ىلإا تدأاو ،تاشسشسؤوملا
لازت ’ يذلا تقولا يف اهبلغا
ةقئاشض يف طبختت اهتيقب هيف
اهنم جورخلا بعشصلا نم ةيلام
ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا م˘غر
ديفتشسم˘لا با˘ب˘ششل˘ل «جا˘شسنوا»
نم ديدعلا دعبو ،اهشضورق نم
تع˘˘˘فر سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘شسل˘˘˘ج
م˘˘˘هأا˘˘˘ب ار˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت «جا˘˘˘˘شسنوا»
عاطقلا يف نيلعافلا تاحرتقم
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةرازو ى˘˘˘˘˘لإا
ةئششانلا تاشسشسؤوملاو ةريغشصلا

ليبشس ي˘ف ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘شصت˘قاو
تا˘مد˘خ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ىوتشسم ىلع ءاوشس «جاشسنوا»
تاذ يفف .ةقفارملا وأا ليومتلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تب˘˘شصنا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
يف ءاج ام بشسح تاحارتق’ا
ج˘ي˘شسن ءا˘˘ششنإا ،ي˘˘ما˘˘ت˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘شص
ق˘طا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ةر˘غ˘شصم˘لا
ىلع ةدايز اهب ةشصاخ تاطاششن
ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نر˘˘˘شصعو
د˘شصق ة˘ي˘كن˘ب˘˘لا تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نم تا˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه ن˘ي˘كم˘ت
سضور˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا
ةدعاشسمو ةدئاف نود لÓغتشسا

ع˘م تا˘شسشسؤو˘م˘لا م˘ل˘قأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لاو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘شسلا

دمعت˘م˘لا ءا˘شصقإ’ا ن˘م د˘ح˘ل˘لو
ن˘˘˘م تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا  هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
يف ةكراششملا ىتحو ةدافتشس’ا

ةيمومعلا تاشصقانملا  فلتخم
ىلع نمشضت يذلا نايبلا ددشش
ى˘ل˘ع ،تا˘حار˘ت˘ق’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ة˘˘ب˘˘شسن ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض
ن˘م˘شض ة˘جرد˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘˘لا
نو˘نا˘ق ن˘م  رر˘˘كم78 ةدام˘لا
05 ىلإا ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا
تا˘˘ي˘˘لآا ع˘˘شضو ع˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلإا ةفاشضإا ،اينادي˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل
عم ةلوانملا ز˘ي˘ف˘ح˘تو ع˘ي˘ج˘ششت

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘ششلا ىر˘ب˘˘ك
طر˘شش ءا˘˘غ˘˘لإا ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لاو
ا˘شضيأا بلا˘ط ا˘م˘ك ،ف˘ي˘ن˘شصت˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةدم ديدمت ةرورشضب عيراششملا
ىنشست˘ي ى˘ت˘ح سضر˘ق˘لا د˘يد˘شست
يلام ءانب لجا نم تقولا مهل
تا˘يد˘ح˘ت ط˘شسو ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ل˘ح˘م˘لا يدا˘شصت˘ق’ا خا˘ن˘م˘لا

ا˘م را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘فو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو
ةيشصولا ةرازولا هيف لشصفتشس
ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘˘ق’ا هذ˘˘ه نأا˘˘ششب

عم تاعامت˘جا ة˘ل˘شصو˘ح تنا˘ك
ة˘ي˘غ˘ب عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا
ةلعاف˘لا  فار˘طأ’ا ل˘ك ل˘ي˘ع˘ف˘ت
.هيف

ودبع.صص

ةيلاحلإ تايطعملإ نم ريغت نأإ نكمي يتلإ ةمداقلإ تإدجتسسملل ابسسحت
 مهطاصشن فانئتصسا يف نوثيرتي ةياجبب صصاوخلا نولقانلا
ةي’وب سصاوخلا نولقانلا ثيرت
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ي˘ف ة˘لأا˘˘شسم ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
بشسحت عوبشس’ا اذه ،مهطاششن
نكمي يتلا ةمداقلا تادجتشسملل
يت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘غ˘ت نأا
سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن تشضر˘˘ف
ن˘˘م تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ذاخ˘تا ي˘ف نوددر˘ت˘ي م˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا
يذلا بشسانملا  يعامجلا رارقلا
نم ةل˘كششم˘لا ج˘لا˘ع˘ي نأا ن˘كم˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ل˘ّع˘لو ،ا˘ه˘شسا˘شسأا
ام يهو عاطقلا ي˘ي˘ن˘ه˘م ا˘هرا˘ثأا
ةبشسنب تÓفاحلا ةئبعتب قلعتي
،باعيتشس’ا ةقاط نم ةئاملاب05
اذ˘ه˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا هار˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
نأا نكمي ’ طرشش عوشضوملا
،ة˘يدودر˘م˘لا بنا˘ج ن˘م م˘˘ها˘˘شسي
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘م نو˘˘˘ل˘˘˘مأا˘˘˘يو
ةرازو د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإا لقنلا

مازتل’اب نوكشسمتم مهنأا مادام
ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘مÓ˘˘شسلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب
سسفن يفو ،ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو

لقنلا باحشصأا فنأاتشسا قايشسلا
مهطاششن ‐ اشسوتيإا ‐ يمومعلا
را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘شسن ةرو˘˘شصب
˘ما˘يأ’ا ي˘ف م˘ه˘طا˘˘ششن ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت
ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ششا˘˘م˘˘ت كلذو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

اذ˘ه .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
ه˘ل˘با˘ق م˘ششت˘ح˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شس’ا
ىلع اشضرلا نم عونب نينطاوملا
عاطقلا يلماعتم لك لمششي نأا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ا˘مو ير˘شضح˘˘لا

عي˘با˘شسأ’ا ي˘ف تا˘ي’و˘لا ا˘م˘برو
تنشسحت اذإا ام ةلاح يف ةمداقلا
ةلشصلا تاذ ة˘ي˘ح˘شصلا فور˘ظ˘لا
ةراششإ’ا ردجتو ،انوروك ةحئاجب
ىلع تظفاح ةياجب ةي’و نأا ’إا
نود ةيحشصلا ةيعشضولا رارقتشسا
دد˘˘ع ي˘˘ف ةدا˘˘يز يأا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست
،ةعاشسلا دحل ةيشضرملا ت’احلا

ايجيردت سضفخنت نأا لمأا ىلع
ةطيرشش بيرقلا لبق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف
ل˘م˘ح˘ت ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘م˘ها˘شسم
 .ةيعامتج’ا مهتيلوؤوشسم

ت.ميرك

ةيإدب ةمدÿإ زيح لخدت
لبقŸإ يسسردŸإ لوخدلإ نم

ةيدلبب دباعلا ةيرق
ناصسملتب يهيوبلا

 ةديدج ةيوناثب معدتت
ةيدودحلا دباعلا ةيرق تمعدت
ايرادإا ةعباتلا يهيو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةأاششنمب يلÓيج يديشس ةرئادل
ليلقتلا اهنأاشش نم ،ةماه ةيوبرت
ىلع سضورفملا طغشضلا نم
راو˘طأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ق˘فر˘م˘لا ي˘ه˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
هنيششدت ىل˘ع فر˘ششأا يو˘بر˘ت˘لا

عوب˘شسأ’ا لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
عشستت ةديدجلا ةيوناثلا طرافلا
ىلع رفوتت امك ،بلاط008ـل

ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
مÓ˘عإ’ا تا˘عا˘ق˘ك ة˘يرور˘شضلا
،تا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘عا˘˘ق ،ي˘˘لآ’ا

ةشسارد˘ل˘ل ةر˘ج˘ح61و م˘ع˘ط˘˘م
ق˘فر˘م˘لا ة˘يرادإا بتا˘˘كم اذ˘˘كو
ة˘مد˘خ˘لا ل˘خد˘ي˘˘شس يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

لو˘خد˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر
ءانث˘ت˘شسإا ع˘مز˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

ءار˘˘ج ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ
دÓبلا اه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا عا˘شضوأ’ا
هذ˘ه ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب
ةنيزخ تفلك ةيوبرتلا ةأاششنملا
يفو .ميتنشس رايلم52  ةلودلا
ل˘غ˘ت˘شسا د˘ق˘ف ،ل˘شصت˘م قا˘ي˘˘شس
ةيدودحلا دباعلا ةيرق ونطاوم
لمعلاب هوبلاطو يلاولا ةرايز
مجنم طاششن ثعب ةداعإا ىلع
يذلا سصاشصرلاو كنزلل دباعلا
ةد˘ع ذ˘ن˘م جا˘ت˘نإ’ا ن˘ع ف˘قو˘˘ت
دعت’ لكاششم فلخو تاونشس
ة˘ه˘ج˘˘لا نا˘˘كشسل ى˘˘شصح˘˘ت’و
.لمعلا سصرف بايغل

صشاتيلتوب ع

فسسوي نب.رسضخل.أإ

ةقباطملإ ةداهسش ميلسست يف لسصاحلإ لطامتلإو ةرم لك يف ليجأاتلإ ةيلمع لظ يف
تليصسمصسيت يف مهحيتافم مهميلصستل لخدتلا يلاولا نوبلاطي ةيمهاصستلا ةيعامتجلا تانكصسلا نم نوديفتصسملا
نيديف˘ت˘شسم˘لا تار˘ششع م˘شسر
تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كشسلا ة˘˘˘˘˘شصح ن˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘م˘ها˘˘شست˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةينكشس ةدحو45 ـب ةردقملاو
يمهاشست عباط تاذ ةيعامتجا
نم يهو ،تليشسمشسيت ةي’وب
نكشس001 ة˘˘˘شصح ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
يذ˘لا ي˘م˘ها˘شست ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةنشس ةي’و˘لا ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘شض7002
هحنم م˘تو ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘شضه˘لا
ةينطولا ةشسشسؤوملا ىلإا كاذنآا
ةد˘حو ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ترا˘˘˘ي˘˘˘ت
ها˘ج˘˘تا ة˘˘شضما˘˘غ ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
نيبلاطم ،ةيلحملا تاطلشسلا
ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
نم يروفلا لخدتلا ةرورشضب
ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا
د˘ع˘ب م˘ه˘تا˘ن˘˘كشسب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
حيتافملا ميلشست ةيلمع ليجأات
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘شسا مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘شسب
ةقلعتملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
رمأ’ا وهو ،ةقباطملا ةداهششب
نود˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا
موشضهملا مهقح يف افاحجإا
ةيمهولا دوعو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
تاهجلا لبق نم اهوقلت يتلا
حيتافملا مهمل˘شست˘ب ة˘ي˘شصو˘لا
نأا ريغ ،ةددحملا اهلاجآا يف

درجم تناك دوعولا هذه لك
يف نيلئاشستم ،قرو ىلع ربح
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘ع تقو˘˘˘˘لا تاذ
باق تتا˘ب ي˘ت˘لا م˘ه˘ح˘ي˘تا˘ف˘م
˘مد˘ع ن˘م ى˘˘ندأا وأا ن˘˘ي˘˘شسو˘˘ق
ليجأات ةيلمع لظ يف اهملشست
ةر˘م ل˘ك ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا م˘ي˘˘ل˘˘شست
ي˘ف ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘لاو
ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا ةدا˘ه˘˘شش م˘˘ي˘˘ل˘˘شست
يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ة˘ب˘ي˘هر˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
ء’ؤو˘ه ق˘ح ي˘ف ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
برعأا دقو اذه .نيديفتشسملا
ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘ع نو˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسا
ي˘ف ة˘شسرا˘م˘م˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

تاذ ي˘˘ف ن˘˘يدد˘˘ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
يف حدافلا رخأاتلا نم تقولا
ة˘شصا˘خ˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘م˘˘لا م˘˘ل˘˘شست
مت يتلا ةديدج˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشسب
ءافيتشسا نم مغرلاب اهعيزوت

ريغ ةينو˘نا˘ق˘لا طور˘ششلا ل˘ك
اهلاح ىلع رومأ’ا لازت ’ هنأا

ء’ؤوه جتحا نأاو قبشس ثيح
م˘ل˘˘شست ر˘˘خأا˘˘ت با˘˘ب˘˘شسأا لو˘˘ح
ببشسب تناك يتلاو مهحيتافم
سضعبب لاغششأ’ا ءاهتنا مدع
اذكو تانكشسلا هذه بناوج
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ح˘ن˘˘جأ’ا سضع˘˘ب˘˘ب
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل تا˘˘ن˘˘كشسلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب

لو˘ح ة˘حور˘ط˘م ت’ؤوا˘شست˘˘لا
ةدمتعملا ج’وكيربلا ةشسايشس
يف نيلوؤوشسملا لبق نم امود

تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه ع˘˘يزو˘˘ت ل˘˘ظ
ة˘ي˘م˘ها˘˘شست˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نم ءا˘ه˘ت˘ن’ا نود˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
ل˘ظ ي˘ف ه˘ل˘م˘كأا˘ب عور˘ششم˘˘لا
مدعو زاجنإ’ا ةلواقم سسعاقت
،زاجنإ’ا ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘شسإ’ا

بب˘˘شسلا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘شست˘˘˘م
ءارو نم˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

عور˘ششم˘لا اذ˘ه لا˘م˘ت˘كا مد˘ع
كر˘تو ةدد˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف
تمشص يف ي˘نا˘ع˘ي ن˘طاو˘م˘لا
ءاشصقإ’او سشيمهتلا لظ يف
ى˘ل˘ع ط˘ل˘˘شسم˘˘لا يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ا˘م اذإا ا˘شصو˘شصخ تا˘˘ن˘˘كشسلا

نيديفتشسملا مظعم نأا انملع
ةعبق تحت نومتحي نولازي ’
يلاو لخدت راظتنا يف ءاركلا
ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
نم ةريبك ’امآا نوديفتشسملا
م˘ه˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا

تانكشسلا حيتا˘ف˘م م˘ه˘ح˘ن˘مو
يف مهب ةشصاخلا ةيعامتج’ا
نم اذهو ،نكمم تقو برقأا

ةقباطملا ةداهشش ميلشست لÓخ
.يراقعلا يقرملل

ز.دمحأإ
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.ناحلأإو ءانغو ىقيسسوم لجرك هنف يفو ةسضايرو ةيبرتو ةرإدإإ لجرك هلمع

بيطلا يبوبع نانفلا سسرك
ايرادإا عمتجملا ةمدخل هشسفن
هريغ دعشسيل ،اينفو ايوبرتو
لخديو ه˘ع˘م˘ت˘ج˘م ءا˘ن˘بأا ن˘م
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع رور˘˘شسلاو حر˘˘ف˘˘لا
هديششانأاو ةفي˘ظ˘ن˘لا ه˘ي˘نا˘غأا˘ب
ناك يتلا كلت هبششت دق يتلا
هللا لوشسر باحشصأا اهدششني
لوح قدنخلا نورفحي مهو
:نولوقيو ةرونم˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
اَدsمَحُم اوُع˘َيا˘َب َن˘يِذ˘sلا ُن˘ْح˘َن»
اَن˘ي˘ِق˘َب ا˘َم ˘ِما˘َل˘ْشسِإا˘ْلا ى˘َل˘َع **
هللا ىلشص مهيلع دريو ،«اَدَبَأا

: م˘ل˘شسو ه˘لأا ى˘˘ل˘˘عو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ُر˘ْي˘َخ ا˘sلِإا َر˘ْي˘َخ ا˘َل ُه˘sنِإا sم˘ُه˘sل˘لا»
ِراَشصْنَأاْلا يِف ْكِراَبَف ** ْهَرِخآاْلا

يف ثيدح نم ) ؛» ْهَرِجاَهُمْلاَو
نا˘كو ،( يرا˘خ˘ب˘لا ح˘ي˘ح˘˘شص
ه˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف كلذ
ه˘ب˘ي˘شصي نأا ل˘ب˘ق ه˘ت˘˘ي˘˘فا˘˘عو
ىلإا هلشص وأا يذلا سضرملا
نيتيحار˘ج ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا
لشصي ام ىلإا امهادحإا تماد
،تاعاشس ينامث نم رثكأا ىلإا
يرشسي لازي ’ سضرملا نكل
’ ا˘م ه˘˘ف˘˘ل˘˘كيو هد˘˘شسج ي˘˘ف
ىلع هربشص مغر ايلام قيطي
ا˘˘يد˘˘شسج كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا سضر˘˘م˘˘لا

رمأ’ا ،ه˘ل˘لا د˘ن˘ع ه˘با˘شست˘حاو

نم ةتافتلا نم هل دب’ يذلا
ن˘˘مو ة˘˘ما˘˘ع ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

قوقح نع عافدلا تايعمجو
ةيريدمو تاباقنلاو نينانفلا
،راردأا ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا

نأا ة˘شصا˘خ ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازوو
ن˘ي˘ع˘ب ه˘ل˘ث˘˘م˘˘لو ه˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ام هحنمتو ،ةمحرلا فطعلا
وهو ةشصاخ ،قوقح نم هل
ي˘ت˘لا نا˘ن˘ف ة˘قا˘ط˘ب ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
نا˘ن˘ف˘لا قو˘ق˘ح ن˘م ه˘ن˘كم˘˘ت
ةمدخ˘ل ه˘شسف˘ن سسر˘ك ن˘يذ˘لا

ةلاشسرو هتلاشسر هذهف ،نفلا
ا˘م فر˘ع˘يو ه˘فر˘ع˘ي ن˘م ل˘˘ك
ةرادإÓ˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ه˘˘مد˘˘ق
،نفلاو ةشضاير˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
تا˘با˘˘ق˘˘نو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا
ن˘ف˘لاو ة˘شضا˘ير˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

اونوكيل ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ى˘لإاو
ةيلاملا ةيحانلا نم هل انوع
سضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل
جرخ˘ي ي˘ك ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لاو
،ى˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘شس ه˘˘˘ن˘˘˘م
نانفلا ذاتشسأ’اب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘لو
،ارا˘شصت˘خا بي˘ط˘لا ي˘بو˘˘ب˘˘ع

ةيوبرت ةر˘ي˘شسم˘ل ع˘م˘ج و˘ه˘ف
ةينف ةيقي˘شسو˘مو ة˘ي˘شضا˘يرو
اهل د˘ب’ تم˘شص ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت
ةفاقثلا ةرازو نم هتافتلا نم
فرعتل هب لاشصت’اب ،Óجاع
د˘˘ي ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘تو ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
قوقحلا هحنمتو ةدعاشسملا
ةشصاخو اهنم هل دب’ يتلا
ءا˘˘ط˘˘ششن˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
 .نييوعمجلا

«نومسضم قح ةيمومعلإ ةمدÿإ» راعسش ت–
قودنسصلإ يلمعتسسم لك ةدئافل

ةيمÓعا ةلمح قلطت ةŸاق «صسانك»
باصستنلا ةقيثو ةنمقر لوح ةيصسيصس–و

ي˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا ق˘˘ل˘˘طأا
،ةملاقب يعام˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضل˘ل
لشصاوتملا نيشسحتلا راطإا يف
طيشسبتو ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘ل˘ل
نين˘طاو˘م˘لا لو˘شصح تاءار˘جإا

نامشضلا تاءادأا فلتخم ىلع
ةي˘مÓ˘عا ة˘ل˘م˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

را˘ع˘˘شش تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘تو
ق˘ح ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا»
ل˘˘˘ك ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘ل «نو˘˘˘˘م˘˘˘˘شضم
نمؤوملا ،قودنشصلا يلمعتشسم
،لمعلا بابرأا ،ايعا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا تاراد’ا

كلذو ،ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ناوج61 مو˘˘ي ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با

ةيليوج61 ةياغ ىلإا0202
ة˘ن˘م˘قر˘ب ف˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،0202
لÓ˘خ ن˘م ،با˘شست˘ن’ا ة˘ق˘ي˘ثو
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘مو تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
يذ˘لا ة˘نر˘شصع˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا هر˘ط˘˘شس
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةنشس ناونعب ءارجأ’ا لامعلل
حجنأ’ا ل˘ف˘كت˘ل˘ل0202
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب

ىلع ،قئاثولا فلتخم يبلاط
ىلإا با˘شست˘ن’ا ةدا˘ه˘شش رار˘غ
ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘˘شضلا
ىد˘ل اد˘ياز˘ت˘م ا˘ب˘ل˘˘ط فر˘˘ع˘˘ت
جاردإا ررقت انقفارم فلتخم
ةنمقرب قلعت˘ت ةد˘يد˘ج ة˘مد˘خ
ي˘˘ت˘˘لاو با˘˘شست˘˘ن’ا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
،ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘برأ’ ح˘˘˘م˘˘˘شست
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تارادإ’ا
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ةي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لاو
ةقباطم ةيناكمإاب ،ةيلشصنقلاو
ةرداشصلا باشست˘ن’ا تادا˘ه˘شش
ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ،قود˘˘ن˘˘˘شصلا ن˘˘˘ع
.ءانهلا ءاشضف ر˘ب˘ع تي˘نر˘ت˘ن’ا

˘مÓ˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بشسحو
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘شصت’او
نأا «ميلشس رويمع» قودنشصلا
يمري «ءانهلا» يمقرلا ءاشضفلا
ط˘˘ي˘˘˘شسب˘˘˘تو ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شست ى˘˘˘لإا
م˘˘ه˘˘ل ن˘˘مؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ىلإا لقنتلا ءانع نود ايعامتجا
ربع كلذو قودنشصلا حلاشصم
ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
zd.sanc.www قود˘ن˘شصل˘ل
يذلا ديوردن’ا قيبطت ربع وأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ل˘ي˘م˘ح˘ت ن˘˘كم˘˘ي
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘لا ف˘˘˘تاو˘˘˘ه˘˘˘لا
ىلع لو˘شصح˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ي

ع˘˘˘م ،م˘˘˘ه˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘خ با˘˘˘˘شسح
ليجشستلا م˘قر ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا
ةمئاق ،يعام˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا˘ب
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ،قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا يوذ
،يفارغجلا هعقومو باشستن’ا
عÓ˘˘ط’او ،ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘شسن
ة˘شصا˘˘خ ق˘˘ئا˘˘ثو ةد˘˘ع ع˘˘ب˘˘طو
با˘شسح˘لا ف˘ششك) ن˘مؤو˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

كي˘ها˘ن ،(با˘شست˘ن’ا ةدا˘ه˘˘ششو
يبطلا سضفرلا˘ب غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ن˘ع
،ةيبطلا ةباقرلا تاءا˘عد˘ت˘شساو
ءابطأ’ا ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا
عم نيدقاع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
لوشصح˘لا بل˘ط ،قود˘ن˘شصلا

ي˘فو ،ءا˘ف˘ششلا ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع
ر˘ب˘ع قÓ˘طإا م˘ت قا˘ي˘شس تاذ
ةد˘يد˘ج ة˘مد˘خ ءا˘شضف˘لا اذ˘˘ه
لمعلا بابرأا ةدئافل ةهجوم
ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لاو
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
،«باشستن’ا ةق˘ي˘ثو ة˘ن˘م˘قر»
ىلإا ةريخأ’ا هذه يمرت ثيح
م˘˘ه˘˘ل ن˘˘مؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش جار˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شساو
لقنتلا ءانع نود باشستن’ا
قود˘˘ن˘˘شصلا كي˘˘با˘˘ب˘˘شش ى˘˘لإا

ءا˘˘ن˘˘ه˘˘لا ءا˘˘شضف ر˘˘ب˘˘ع كلذو
:ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘شساو˘˘˘˘˘˘ب
(zd.sanc.aanahle//:sptth)،

،ل˘م˘ع˘لا با˘برأ’ ح˘م˘شست ا˘م˘ك
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا تارادإ’ا

دكأاتلاب ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
تادا˘˘˘ه˘˘˘شش ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘شصلا با˘˘˘˘شست˘˘˘˘ن’ا
ط˘˘بار˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،قود˘˘˘ن˘˘˘شصلا
(lmthx.noitailiffa/zd.sanc.aanahle//:sptth
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 نيريبك إداسسكو إدوكر فرعي مهطاسشن
لقنلا بايغ ببصسب تاعيبملا صصقن نوكتصشي لجيج راجت

لج˘ي˘ج ة˘ي’و را˘ج˘ت ي˘كت˘ششي
م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ه˘شسم ن˘يذ˘لاو م˘˘ه˘˘ترا˘˘ج˘˘تو
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘˘فر ءار˘˘جإا
ة˘ع˘برأا ةد˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘مز’ يذ˘˘لا
ريبك سصقن نم ابيرقت رهششأا
اهعاونأا عيمجب ،تاعيبملا يف
اوحبشصأا مهنأا ثيح ،اهعلشسو
ريفوت ىلع ىتح نوردقي ’
ءابر˘ه˘كلاو ءار˘كلا ف˘يرا˘شصم
بب˘شس او˘ع˘جرأا د˘قو ،م˘ه˘ب˘شسح
ل˘خاد ل˘ق˘ن˘لا با˘ي˘غ ى˘لإا كلذ
ثيح تايدلب˘لا ن˘ي˘بو ة˘ي’و˘لا
’ نور˘˘ت˘˘ششم˘˘لاو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا نأا
ءاشضق˘ل ل˘ق˘ن ل˘ئا˘شسو نود˘ج˘ي

،مهتايرتششم ءانتقاو م˘ه˘تا˘جا˘ح
م˘˘ه˘˘ترا˘˘ج˘˘ت سضر˘˘ع ا˘˘م و˘˘˘هو
او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لا م˘˘هو ،دا˘˘شسكل˘˘ل
كراد˘ت ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك نو˘لو˘ع˘˘ي
اهشضرف يتلا ةيرابجإ’ا ةلطعلا

ديفوك انوروك سسوريف مهيلع

ببشسب اومد˘شص م˘ه˘ن˘كل ،91
،نآ’ا ى˘ت˘ح ل˘ق˘ن˘لا ةدو˘ع مد˘ع
نايرششو يويحلا عاطقلا وهف
’إاو ،م˘˘ه˘˘ترا˘˘ج˘˘˘ت سشا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘نا
قلغلل اشضيأا مه نورطشضيشس
ببشسب ،نيري˘خ˘م ’ ن˘ير˘ب˘ج˘م
˘˘مد˘˘عو تا˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ة˘شصا˘خ ،ةد˘ئا˘ف يأا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت
’ ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
م˘ه˘ف ،ل˘ق˘ن ل˘ئا˘شسو نو˘كل˘م˘˘ي
لقنت˘لا ى˘لإا ن˘ير˘ط˘شضم ا˘شضيأا

ةدوعلاو ةرجأا ةرايشس نتم ىلع
ا˘م و˘هو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شضيأا
مهتراجت يف نيرشساخ مهلعجي

دقف هي˘ل˘عو ،ط˘خ˘لا لو˘ط ى˘ل˘ع
ةدوع ىلع ةريبكلا مهلامآا اوقلع
نوكي هلعل عوبشسأ’ا اذه لقنلا
م˘ه˘ترا˘ج˘ت سشا˘ع˘ت˘ن’ ل˘مأا ةردا˘ب
ذنم دوكرلا هباشصأا يذلا مهلمعو
.يشضاملا يرفيف رهشش

ميهإرب. ع

اهزيهجت ةرورسض عم
ةيبطلإ تإدعملاب

اهتمهم ءإدأل ةمزÓلإ
هجو نسسحأإ ىلع

ةينطولا ةمظنملا
يندملا عمتجملل
ةنطاوملا ةيقرتل
ناقرب فولقزنأاب

جÓع ةعاقب بلاطت
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا بت˘˘كم بلا˘˘˘ط
يندملا عمت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
فولقزنأاب ةنطاو˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
،راردأا ة˘˘˘˘ي’و نا˘˘˘˘قر ةر˘˘˘˘˘ئاد
عيشسو˘ت˘ب ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
،فولقزنأا رشصقب جÓعلا ةعاق
د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن كلذو
ناكشس ددع ي˘ف ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
ةمظنملا تبلاط امك ،رشصقلا
ةدايعل˘ل ما˘ع بي˘ب˘ط ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ةيبطلا تادعملاب اهزيهجتو
ءادأا ى˘ل˘ع ةردا˘ق نو˘˘كت ي˘˘ك
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
،هجو نشسحأا ىلع ىشضرملل
لقنتلا ءا˘ن˘ع ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لاو
يدؤو˘ي د˘ق يذ˘لاو نا˘˘قر ى˘˘لإا
قيرطلا يف سضيرملا كÓهب
؛نا˘˘قر ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘شصو ل˘˘ب˘˘˘ق
ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
ل˘شصم˘لاو ةد’و˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
براقعلا تا˘ع˘شسل˘ل دا˘شضم˘لا
لشصف ي˘ف ةو˘ق˘ب ر˘ث˘كت ي˘ت˘لا
نا˘كشس د˘˘ششا˘˘ن˘˘يو ،ف˘˘ي˘˘شصلا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ر˘شصق˘لا
ل˘ف˘كت˘لا ةرور˘شض ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
نم ةيحشصلا مهنوؤوششب ماتلا

ةدراولا مهتابلط ةيبلت لÓخ
ةلشسارملا يف

نمحرلإدبع يفإولب

 نمحرلإدبع يفإولب

ةعيرسشلاب ىفسشتسسم زاجنإاب ةبلاطملل تاعيقوت عمج ةلمح
ةصسبت يف انوروك دصض ةيئاقو ريبادت طصسو يصشاوملا قوصس حتف ةداعإا
ةيلحملا تاطلشسلا ترششاب
ةي˘عو˘ب˘شسأ’ا قو˘شسلا ح˘ت˘ف˘ب
ةرئادب ةدجاوتملا يششاوملل
تارار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ع˘˘ير˘˘˘ششلا
ةدا˘عإا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ة˘مو˘كح˘لا

نع يجيردتلا رجحلا عفر
اهني˘ب ن˘م ة˘ط˘ششنأ’ا سضع˘ب
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ششاو˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘شسأا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘ماز˘˘˘تو ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘˘ح قو˘˘˘˘˘˘˘شسلا
دشض ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
يأا يدافتل انوروك سسوريف
ة˘ق˘فار˘م˘ب كلذو تازوا˘ج˘˘ت
نييعتو ةي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا
يششاوملا ةنياع˘م˘ل ةر˘طا˘ي˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘شضو اذ˘˘˘كو
ه˘ي˘شست˘كي ا˘˘م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ثيح نم ةيمهأا نم قوشسلا
نيلاوملا ف’آ’ هباط˘ق˘ت˘شسا

تاي’ولا ءاحنأا فلتخم نم
قاوشسأا ربكأا دحأا هرابتعاب
امك ،نطولا رب˘ع ة˘ي˘ششا˘م˘لا
ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ل˘م˘ح تم˘ظ˘ن
ن˘ي˘لاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ع˘˘شساو
م˘ت ن˘يأا ،ي˘ششاو˘م˘لا را˘ج˘تو
0001 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت

نيدفاولا ىلع ةيقاو ةمامك
ا˘ه˘ب تل˘ف˘كت ،قو˘˘شسلا ى˘˘لإا

رارغ ى˘ل˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج ةد˘ع
ةيانعلل ةي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيع˘م˘ج ،نا˘قر˘ف˘لا د˘ج˘شسم˘ب
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأ’ا
قوقحو ي˘نا˘شسنإ’ا ل˘م˘ع˘ل˘ل
ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘ششكلاو نا˘˘˘˘˘˘˘شسن’ا
تقلخ ةيلمعلا ،ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا
ىدل احا˘ي˘تراو ا˘نا˘شسح˘ت˘شسإا

راجتو نيحÓفلاو نيلاوملا
ي˘ف ن˘يد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ششا˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
ريبادتلاب مرا˘شصلا د˘ي˘ق˘ت˘لا˘ب
سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا

 .91‐ديفوك
ق˘˘ل˘˘طأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو
با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘ل˘م˘ح ة˘ع˘ير˘ششلا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
تاعيقوت ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت
زا˘ج˘نإا˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
زهجم يمو˘م˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم
ةيداملا تاينا˘كمإ’ا ة˘فا˘كب
˘˘˘ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لاو
ةلواط عشضوب نوعوطتملا
عمجل لجشس ىلع يوتحت
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
راعشش عم ،ةنيدملا طشسوتت
عمج ةلم˘ح» ةرا˘ب˘ع ل˘م˘ح˘ي
زاجنإاب ةبلاطملل تاعيقوت
،«ة˘ع˘ير˘˘ششلا˘˘ب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
ةردابم˘لا با˘ح˘شصأا بشسحو
ن˘˘م عور˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف
جÓ˘ع˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش
،ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘شضر˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج
تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘˘م ف˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘يو
ة˘م˘شصا˘ع ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘ي’و˘لا ي˘قا˘˘بو ة˘˘ي’و˘˘لا
نم مغرلا ىلعف ،ةرواجملا
ةنيدملاب ىفششت˘شسم د˘جاو˘ت
ة˘˘فا˘˘˘كل ع˘˘˘شست˘˘˘ي ’ ه˘˘˘نأا ’إا
ىلع يوتحي ’و ىشضرملا
،ةروطتم ةي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
ة˘ي˘مو˘ي ع˘م ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف˘˘ف
بابششلا دحأا دكأا «مÓشسلا»
ةيعوطتلا ةلمحلا هذه نأاب

نم ةيئاقلت ةردابمك تءاج
لمعلا اذهل سسمحتم بابشش
ق˘ل˘ع˘ت اذإا ة˘شصا˘خ ير˘ي˘خ˘لا
لفاكتلاو ف˘تا˘كت˘لا˘ب ر˘مأ’ا
ديدعلا ىدبأاو .يعا˘م˘ت˘ج’ا

مهشسمح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
عور˘ششم ي˘ف ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ى˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘˘شسم ءا˘˘˘˘˘˘˘ششنإا
ه˘نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ع˘ير˘ششلا˘ب
.اه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف ةردا˘ب˘م
تم˘˘˘ها˘˘˘شس ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم
ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا ة˘ئ˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل
د˘˘ششا˘˘ن ثي˘˘ح ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ءا˘ط˘ششن˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
نييوعمجلا

تاطلشسلا نييكوبشسيا˘ف˘لاو
يلاو اهشسأار ىلعو ةيلحملا
م˘ه˘لا˘غ˘ششنإا ع˘فر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا

ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘شسإ’ا ةرور˘˘˘˘شضو
ريياعم˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم زا˘ج˘نإا

ى˘شضر˘م˘لا جÓ˘ع˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع
ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازو ى˘˘˘˘˘˘˘لإا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
هذه يتأاتو ،تايف˘ششت˘شسم˘لا
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس
تماق ةفاظن˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
بابششلا نم ةعو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ب

ءا˘˘ي˘˘حأا بل˘˘غأا تشسم ثي˘˘˘ح
ةرمتشسم تلاز’و ة˘ن˘يد˘م˘لا
سسكعت ةيلامج ةروشص يف
نطاوملا ةفاقثو يعو ىدم
 .هطيحم ةفاظنب هقلعتو

نوراه يحابسصم
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تصسيل يتمهم :يريغأا
ةبصساحلا ةلآلا مادختصسا

،ير˘ي˘غأا ر˘ي˘ي˘فا˘˘خ ي˘˘كي˘˘شسكم˘˘لا د˘˘كأا
بق˘ع ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا سسي˘نا˘ج˘ي˘˘ل برد˘˘م
هشضرأا ىلع بيخملا يبلشسلا لداعتلا
ن˘ع ر˘ف˘شسي م˘ل يذ˘لاو ة˘طا˘˘نر˘˘غ ما˘˘مأا
لودجب ريخأ’ا لبق هزكرم يف رييغت
،طوبهلاب ةوقب اددهم حبشصيل اجيللا
يتلا طاقنلا ددع باشسح هينعي ’ هنأا
.ءاقبلل هقيرف اهجاتحي
بق˘ع سسمأ’ا ءا˘شسم ير˘˘ي˘˘جأا حر˘˘شصو
لازت ’ ،اذه يف زكرأا ’» :ةارابملا
4و انشضرأا ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م3 ىقبت˘ت
ةهجاوملا يف ىوشس ركفأا ’ ،جراخلاب
دشصح ةلواحمو ،(انوشساشسوأا) ةلبقملا
.ثدح˘ي˘شس اذا˘م را˘ظ˘ت˘ناو طا˘ق˘ن3ـلا
ة˘لآ’ا ماد˘خ˘ت˘شسا ي˘ه ا˘ن˘ت˘م˘ه˘م تشسي˘ل
09 لك سضو˘خ ي˘ف ر˘كف˘ن ،ة˘ب˘شسا˘ح˘لا
ثدحيشس اذام ةفرعمو ةدح ىلع ةقيقد
.«ادغ
بع’ اهردهأا يتلا ءازجلا ةلكر نعو
لا˘ق ،ور˘ير˘ي˘غ ل˘خ˘نأا ل˘غ˘ي˘م ،ق˘ير˘ف˘˘لا
ةرك يف زئاج رمأا اذه ،هعم تثدحت»
،ل˘خد˘ت˘شس ىر˘خأا تا˘˘قوأا ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا

لكششب ءازجلا تÓكر ددشسي وريريغ
مل مويلا ،تابيردتلا يف ةياغلل ديج
.«مويلا لخدتشس اهنكلو حلفن
:رشصم بختنمل قباشسلا بردملا عباتو
نم ةطقن41 دعب ىلع انشسل نحن»
اندرأا ،عارشصلا بلق يف نحن ،ءاقبلا
لوا˘حأا˘شس ،ن˘كم˘ت˘ن م˘ل ا˘ن˘ن˘كلو زو˘ف˘لا
ةارابم˘لا ي˘ف ل˘شضفأا ل˘كششب رو˘ه˘ظ˘لا
طا˘ق˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘لاو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ا˘ن˘ه ل˘شصحأا ،يرود و˘ه اذ˘ه ،ثÓ˘ث˘˘لا

.«قيرفلا ذاقنإ’ بتار ىلع

ةنولصشربل وريوغأا رفصس
لويدراوغ فواخم دكؤوي
لينويل فششك
،وليتشساك ليد
ويجريشس د˘لاو
م˘ج˘ن ور˘يو˘˘غأا

رتشسششنام
ن˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس

ةعيبط
يتلا ةبا˘شصإ’ا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
.هلجن
وريوجأا نا˘كو
ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ بي˘˘˘شصأا
،نين˘ثإ’ا سسمأا لوأا ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـب

،مشصخلا ءازج ةقطنم يف طقشس ثيح
عطتشسي ملو ،يم نب عم ماحتلا دعب
ه˘لاد˘ب˘ت˘شسا م˘تو ،ةارا˘ب˘م˘لا لا˘م˘˘كت˘˘شسا
.سسوشسيج لييرباجب
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ور˘يو˘غأا د˘لاو لا˘قو
:ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفي˘ح˘شص ا˘ه˘تزر˘بأا
ةيحارج ةيلمعل عشضخي˘شس و˘ي˘جر˘ي˘شس»
.«عوبشسأ’ا اذه قح’ تقو يف
.ويجريشس عم تثدحت دقل» :فاشضأاو
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ة˘با˘شصإا ا˘ه˘نإا
˘˘مو˘˘ي˘˘لاو ،عو˘˘ب˘˘شسأ’ا لاو˘˘ط ه˘˘م˘˘لؤو˘˘ت
ىدم ىرنشسو تاشصوحفلل عشضخيشس
ع˘شضخ˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ه˘˘تو˘˘ق
موي ةنو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
.«ةعمجلا وأا سسيمخلا
ينفلا ريدملا ،’ويدراوغ بيب نأا ركذي
بايغ نم هفواخم نع ربع ،يتيشسلل
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ع بعÓ˘˘لا
.يراجلا مشسوملا

ةارا˘ب˘م بق˘ع تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف لا˘˘قو
سصي˘˘˘خ˘˘˘ششت اد˘˘˘غ ىر˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس» :سسمأ’ا
يف ةلكششم ن˘م ى˘نا˘ع د˘ق˘ل .ه˘ت˘با˘شصإا
رعششي نآ’او ،يشضاملا رهششلا ةبكرلا
.اديج ودبي ’ هنكل ،ام ءيششب
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،ينابشسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
سضرعت ةقيقح نع ،ءاثÓثلا مويلا
مج˘ن ،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

.ةديدج ةباشصإ’ ،ديردم لاير
د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع درازا˘˘˘ه سسل˘˘˘جو
يكلملا قيرفلا ةارابم يف ء’دبلا
يف داديشسوشس لاير مامأا ةريخأ’ا
م˘ل ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا يرود˘˘لا
ةيعامجلا تابيردتلا يف كراششي
.نينثإ’ا سسمأا لوأا ،يجنريملل
«وتي˘غ˘نر˘ي˘ششلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
ةلاح يف درازاه نإاف ،ينابشسإ’ا

نيدلا نيز يشسنرفلا نكل ،ةديج
،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير برد˘˘˘م ،ناد˘˘˘يز
.ةحارلا سضعب هحنمي نأا لشضفي
نم رثكأ’ سضرعت درازاه نأا ركذي
نع باغو ،مشسوملا اذه ةباشصإا
تارتفل يجنريملا عم ةكراششملا

انوروك سسوريف ةمزأا لبق ةليوط
.دجتشسملا

ي˘˘كل˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسيو
،مويلا ،اكرويا˘م لا˘ير ة˘ه˘جاو˘م˘ل
يرود˘لا ن˘م13ـلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
.نابشسإ’ا

اماع03ـل ةلوطبلاب جيوتتلإ ةسصنم نع بايغ دعب

رهقي ل اقيرف لوبرفيل لعجت رومأا4

؟ةديدج ةباصصإا نم درازاه Êاعي له

،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ح˘ف˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
،سسوتنفوج بع’ فقوم نع سسمأا

لÓخ ةنولششرب ىلإا مامشضن’ا نم
.لبقملا مشسوملا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘عز نأا ق˘˘ب˘˘شسو
عفاد˘م˘لا نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
نو˘كي˘شس و˘ي˘ل˘ي˘ششت يد ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا

ن˘ي˘ب ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘شصلا ن˘م˘˘شض
ميلاريم نمشضتت يتلاو ،ن˘ي˘يدا˘ن˘لا

.وليم رثرآاو سشتينايب
ولليد اتيزاغ’» ةف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو
ةيقافت’ا نإاف ،ةيلاطيإ’ا «تروبشس
يد دوجو تد˘ه˘شش ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ن˘ي˘ب
ودبي ’ نكل ،ةيادبلا يف ويليششت
يد˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘شس بعÓ˘˘˘لا نأا اًر˘˘˘خؤو˘˘˘م
.ةنولششرب سصيمق
رداشصم˘ل ا˘ًق˘فو ه˘نأا ى˘لإا ترا˘ششأاو
نإاف ،ةنولششربل ةيشضايرلا ةرادإ’اب

يد نأا دقتع˘ي ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا
ىلع ةشسفانملا هنكمي ’ ويليششت

ةليكششت يف يشساشسأا دعقم زجح
.اًديج اًليدب لظي هنكل ،قيرفلا
ةيلاطيإاو ةينابشسإا ريراقت نأا ركذي
ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا نأا اًر˘˘˘خؤو˘˘˘˘م تد˘˘˘˘كأا
ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا

روهظلا باتعأا ىلع سسوتنفوجو
.مايأا لÓخ رونلل

ةنولصشرب ىلإا صسوتنفوج بعل مامصضنا ةقيقح

جيوتتلل هقيرط يف لوبرفيل يشضمي
03 يف ىلوأ’ا ةرملل ارتلجنإ’ Óطب

يرودلا بقل قابشس لّوح امدعب اماع
ىلإا مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا

.يلافتحا بكوم
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل نا˘˘˘كمإا˘˘˘بو
ةي˘شسا˘ي˘ق˘لا ما˘قرأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،كلذ˘ك
طاقن ةليشصح ربكأاو تاراشصتن’ا

.طاقن قراف ربكأاو
بردملا قيرف لعجي يذلا ام نكل
يتلا ةوقلا هذه لثمب بولك نغروي

؟اهفاقيإا نكمي ’
بلسصلإ نم ةإون

ىلع ق˘ح˘ب ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا قر˘ف˘لا تي˘ن˘ب
،ءانثتشسا سسيل لوبرفيلو ةنيتم سسشسأا
53 يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ق˘ف˘نأا ن˘ي˘ح˘ف
سسراحلا ىلع ينيلرتشسإا هينج نويلم
ر˘مأ’ا را˘˘ثأا7102 ي˘˘ف نو˘˘شسرد˘˘يإا
عفد يلاتلا ماعلا يف نكل ةششهدلا
اذه فعشض نم برقي ام لوبرفيل
رخآا يليزارب سسراح لجأا نم غلبملا

ة˘ق˘ف˘شص تنا˘كو ر˘كي˘ب نو˘شسي˘لأا و˘˘ه
.ةقفوم
هكابشش ةفاظن ىلع نوشسيلأا ظفاحو
لوخد عم يشضاملا مشسوملا ةرم12
ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘مو لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل
ام وهو ،بقللا ىلع يمحلم قابشس
.رخآا سسراح يأا ىلع ديزي
ةرم11 هكابشش ةفاظن ىلع ظفاحو
ةليوط ةرتفل هبايغ مغر مشسوملا اذه
.ةباشصإÓل مشسوملا ةيادب يف
عزو˘يو ءود˘ه˘لا˘ب نو˘شسي˘لأا زا˘ت˘م˘˘يو
سسر˘م˘ت˘م ر˘˘ح ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ل˘˘ث˘˘م ةر˘˘كلا

ءيشش هنأاكو ودبي بعشصلا لعجيو
.يداع
يدنلوهلا عافدلا بلق ناك همامأاو
ذ˘ن˘م ا˘قÓ˘م˘ع كياد نا˘˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف
نوتبماهثواشس ن˘م ا˘مدا˘ق ه˘ما˘م˘شضنا

لثم ةيعافد ةقفشصل ناك ام اردانو
.لهذملا ريثأاتلا اذه
ريرمتلا ىلع كياد ناف ةردق ينعتو
ن˘م لو˘ح˘ت˘لا ه˘ع˘شسو˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل نأا
.نيع ةشضمغ يف موجهلا ىلإا عافدلا

لك لعفي ،عا˘فد˘لا تا˘ي˘شسا˘شسأا ي˘فو
.ةلهذم ةقاششرب ءيشش
كياد نا˘˘ف ما˘˘مأا ي˘˘تأا˘˘ي ،كلذ د˘˘ع˘˘˘بو
.ل˘كت ’ ي˘ت˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل تا˘كر˘ح˘م
نو˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نادرو˘˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ي
،وين˘ي˘با˘فو مود˘لا˘ن˘ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘جرو˘جو
،ليدبك رنليم سسميج ىلإا ةفاشضإ’اب

هد˘˘˘ج˘˘˘ي ه˘˘˘ي˘˘˘ف ةداو˘˘˘ه ’ ا˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘شض
.ةياغلل اقناخ نوشسفانملا

م˘˘غا˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه ل˘˘م˘˘ع نود˘˘˘بو
ةذ˘تا˘شسأا ع˘شسو˘ب ن˘كي م˘ل ،ما˘ج˘˘شسناو
.قلأاتلا لوبرفيل موجه

ةحنجألإ ىلع بعللإ
ىلإا وين˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ل˘حر ا˘مد˘ن˘ع
د˘ق˘ف˘ي نأا سضع˘ب˘لا ي˘ششخ ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
اهنكل ةيعاد˘بإ’ا ة˘شسم˘ل˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
.كلذ نم ’دب ترهدزا

هد˘˘ه˘˘ع ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك ه˘˘جاوو
تناك ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ما˘مأا تا˘بو˘ع˘شص
كر˘ت˘تو ف˘ل˘خ˘لا ن˘م عا˘فد˘ل˘ل ن˘كر˘ت
.ىودج Óب ةركلا ررمي لوبرفيل
تن˘˘ير˘˘ت زز˘˘ع ،ا˘˘م ءي˘˘شش ثد˘˘ح م˘˘ث
ةيميدا˘كأا ج˘ير˘خ د˘لو˘نرأا‐رد˘ن˘شسكلأا
ريهظلا زكرم يف هتناكم نيئششانلا
يدنآا رشسيأ’ا ريهظلا مشضناو نميأ’ا

لباقم ي˘ت˘ي˘شس لا˘ه ن˘م نو˘شستر˘بور
هينج نييÓم ةينامث غلب ديهز غلبم

.ينيلرتشسإا
ةلشسلشس تا˘كر˘ح˘م˘ك نا˘ن˘ث’ا يدؤو˘ي

قاطن ىلع نادعيو ،حانج لك ىلع
ملا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ير˘ي˘ه˘ظ ل˘شضفأا ع˘شساو
ة˘˘عر˘˘شسلا ا˘˘م˘˘˘هÓ˘˘˘ك ر˘˘˘فو˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
لشضفأا حتف يف عادبإ’او قارتخ’او
.اميظنت عافدلا طوطخ
ي˘˘ف د˘˘لو˘˘نرأا‐رد˘˘ن˘˘˘شسكلأا ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
يد ن˘ف˘ي˘ك ءارو ي˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
يف يتيشس رتشسششنام رحاشس نيورب

م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص
لتح˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘فد˘ه21 د˘ي˘شصر˘ب
سسما˘˘خ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘شستر˘˘˘بور
.فادهأا ةعبشسل هتعانشصب

يموجهلإ يثÓثلإ
و˘يدا˘شسو حÓ˘شص د˘م˘ح˘م دو˘جو ي˘ف
كل˘ت˘م˘ي ،و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف و˘تر˘بورو ي˘نا˘م
ن˘م ا˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه ا˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
.هتروطخ ءاوتحا ابيرقت ليحتشسملا

ة˘غ˘لا˘ب˘لا ا˘م˘ه˘ت˘عر˘شسل ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘بو
ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ة˘كا˘ت˘ف˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘تارد˘˘قو
ةباثمب ينامو حÓشص دعي ،تامجهلا
ناموقيو ،طشسو بع’ يأ’ ملحلا
ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غو ة˘ي˘كذ تا˘قÓ˘ط˘نا˘ب
.امئاد
يف افده03 ينامو حÓشص زرحأاو
لطبلا نكل مشسوملا اذه اعم يرودلا

م˘جا˘ه˘م و˘ه ما˘مأ’ا ي˘ف لو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
،ونيمريف ثيدحلا ةعشست مقر بولك
لجأا نم هعشسو يف ام لك لذبي يذلا
.قيرفلا

نوسسردنه لهذŸإ دئاقلإ
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا سسح بو˘˘ل˘˘ك سسر˘˘غ
نم يهو ،لوبر˘ف˘ي˘ل ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
نكل .ةمي˘ظ˘ع˘لا قر˘ف˘لا ل˘ك تا˘م˘شس
ةميمت وه نوشسردنه نادروج دئاقلا
.يدانلا

تاو˘ن˘شس ى˘لإا نو˘شسرد˘˘ن˘˘ه جا˘˘ت˘˘حاو
بوهو˘م˘لا ل˘ظ ن˘م جر˘خ˘ي˘ل ةد˘يد˘ع
نآ’ا ىتحو .دراريج نفيتشس ةرطفلاب
تكرا˘م ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسنار˘˘ت ع˘˘قو˘˘م ع˘˘شضي
غلابلا نوشسردنه مدقلا ةرك ليلحتل
31 زكرملا يف اماع03 رمعلا نم
ة˘ي˘قو˘شسلا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م د˘˘ن˘˘ع
.لوبرفيل ةليكششتل
.ن˘م˘ث˘ب رد˘ق˘˘ت ’ ه˘˘تا˘˘ما˘˘ه˘˘شسإا ن˘˘كل
ي˘ف نو˘شسرد˘˘ن˘˘ه تارد˘˘ق ترو˘˘ط˘˘ت
،بشضنت ’ هتقاطو ،ليوطلا ريرمتلا

عم حماشستي ’ هنإاف كلذ لك قوفو
.هئÓمز تايوتشسم يف عجارت يأا

’ نكل ءاوشضأ’ا نوشسردنه بنجتيو
عفر هنم رثكأا قحتشسي دئاق دجوي

زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا سسأا˘ك
.ايلاع

ريغ ةطانرغ بردم
هقيرف بيترتب لغصشنم

و˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘يد لا˘˘˘˘˘ق
بردم زي˘ن˘ي˘ترا˘م
هقيرف نإا ةطانرغ
ل˘˘˘˘˘كششب يدؤو˘˘˘˘˘ي

،نآ’ا ى˘ت˘ح د˘˘ي˘˘ج
ايبلشس هلداعت دعب
يف سسيناغ˘ي˘ل ع˘م
فاشضأاو.سسمأا ي˘كرا˘تو˘ب بع˘ل˘˘م
ةارابملاب زوفلاب ملح˘ن»: ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
نآ’ا ىتح ةطقن34 عمج .ةلبقملا
ل˘جأا ن˘م ل˘شضا˘ن˘ن˘شس ،ا˘حا˘ج˘ن د˘ع˘˘ي

’و ةلبقملا ثÓثلا طاقنلا دشصح
لمعن نأا بجي .اغيللا لودجل رظنن

نيحو لبقملا ءا˘ق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ةطقن مك بشسحن˘شس ما˘ع˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي
فرعي قير˘ف ن˘ح˘ن» :ع˘با˘تو.«انيدل

ةعونتم تايرابم انبعل ،ملقأاتي فيك
اذإا .ةشسفانملا ىلع نورداقو ةديدع
ةهجاوم ميدقت ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي نا˘ك
.كلذ ي˘ف نو˘ح˘جا˘ن ن˘ح˘˘ن˘˘ف ة˘˘يو˘˘ق
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت لوا˘˘ح˘˘ن˘˘شس
ىلإا ءوجلل انررطشضا اذإاو .لايرايف
.«كلذ لعفنشسف ةدترملا تامجهلا

ر .ق ^
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اعجارت عقوتي هغينيمور

تاقفصصلا راعصسأا يف

سسيئرلا هغ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘ن˘يا˘ه لرا˘ك لا˘ق
يناملأ’ا خنويم نرياب يدانل يذيفنتلا
لاقتن’ ةقفشص يأا ماربإا عقوتي ’ هنإا

211) وروأا نويلم001 ةميقب بع’
اذه لÓخ ابوروأا يف (ر’ود نويلم
ةميق نأا دقتعي هنأا افيشضم ،فيشصلا

يف عجار˘ت˘ت˘شس ذاو˘ح˘ت˘شس’ا تا˘ق˘ف˘شص
.لبقتشسملا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ه˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مور د˘˘كأاو
«تÓ˘ب˘شسلد˘نا˘ه» ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تر˘˘ششن
ىتح هنأا ،سسمأا ةيناملأ’ا ةيداشصتق’ا
عقوت مهنكمي ’ نيزرابلا نيبعÓلا

ةمزأا ببشسب كلذو ،مهبتاور يف ةدايز
د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
.(‐91ديفوك)
.ف˘ل˘ت˘خ˘ت˘˘شس ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا» :فا˘˘شضأاو
،ة˘لو˘ي˘شسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه سسي˘˘ل˘˘ف
.بل˘ط˘لا ي˘ف سصق˘ن كا˘ن˘ه ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
نيبعÓلا يف سصقن دجوي ’ نكلو
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،لا˘ق˘ت˘ن’ا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
«.راعشسأ’ا فلتختشس
برتق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘شصل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘بو
وأا وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م001 ن˘م ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
عقوتأا ’» :هغينيمور لاق ،كلذ زواجتت
لجأا نم عفدي دق اذهك اريبك اغلبم نأا

ءاوشس ،مشسوملا اذه لÓخ بع’ مشض
«.لكك ابوروأا وأا ايناملأا يف

ينافاك جرحي يبابم
ةيفخ ةلاصسرب

ناشس سسيراب مجاهم يبابم نايليك ادب
فرشصت نم اًنيزح يشسنرفلا نامريج
نو˘˘شسن˘˘يدإا ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
.ينافاك
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘شضح˘˘˘ي م˘˘˘لو
د˘يد˘م˘ت ةر˘كف ه˘شضفر˘˘ل تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
لا˘م˘كت˘شس’ ط˘ق˘ف ن˘ير˘ه˘ششل هد˘قا˘ع˘˘ت
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا راو˘˘ششم
ريدملا ودرا˘نو˘ي˘ل ن˘ل˘عأا ا˘مد˘ع˘ب كلذو
نع ءانغتشس’ا رارق يدانلل يشضايرلا
ة˘ياد˘ب ع˘˘م ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا
.ديدجلا مشسوملا

يب رشسيأا ريهظ اوازروك نيفيل رششنو
ه˘تدا˘ع˘شس يد˘ب˘˘ي ه˘˘ل ةرو˘˘شص ي˘˘ج سسإا
،قيرفلا تابيرد˘ت ر˘ق˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب
اديهمت ةيبط تاشصوحف ءارجإ’ ،سسمأا

.ةيعامجلا تابيردتلا فانئتشس’
ه˘ل˘ي˘مز رو˘˘ششن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ب˘˘م درو
.«قحب لجر تنأا» ةرابعب اوازروك
لانا˘ك» ة˘كب˘شش تر˘ب˘ت˘عا ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ةباثمب هنأاب يباب˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت «ر˘ترو˘با˘شس
امدعب ينافاك اهب مجاهي ،ةيفخ ةلاشسر
هدقا˘ع˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا اوازرو˘ك ق˘فاو
يراجلا رهششلا ةياهنب نوشسنيدإا لثم
ن˘ي˘ي˘فا˘شضإا ن˘ير˘ه˘ششل د˘يد˘م˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
ةيناكمإا ىلإا اشضيأا ريششت ريراقت كانهو
.ةمداق تاونشس عبرأ’ هدقاعت ديدجت

صصاخ عون نم عأدو قحتسسي ةينابسسلأ ةروطسسألأ نأأ دكأأ

انتروطصسأا افليصسو ..يتيصسلا لبقتصسم نيدوف :لويدراوغ

ق˘با˘شسلا ه˘م˘جا˘ه˘م ةا˘فو نÓ˘ي˘م ن˘ل˘عأا
بختنملا دعاشس يذلا ،يتارب ونيرييب
يف ديحولا هبقلب جيوتتلا يف يلاطيإ’ا

زهاني رمع نع ،ةيبوروأ’ا ممأ’ا سسأاك
.اماع37
يتارب» :رثؤوم نايب يف نÓيم ركذو
ه˘جو نا˘ك ،نÓ˘ي˘م ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘ئ˘تاد نا˘ك
،نÓ˘ي˘م ثار˘تو نÓ˘ي˘م بل˘قو نÓ˘ي˘˘م
خ˘يرا˘ت را˘نأاو فر˘شش ي˘تار˘ب و˘ن˘ير˘ي˘˘ي˘˘ب
.«يرينوشسورلا

نÓيمل (كيرتاه) ةيثÓث يتارب لجشسو
˘ما˘ع ة˘ي˘بوروأ’ا سسأا˘كلا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ىلع زوفلا ىلإا قيرفلا دوقيل9691
.1 /4 يدنلوهلا سسكاجأا

بقلب جيوتتلا يف نÓيم دعاشس كلذك
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ق˘لو ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘˘ف
سسأا˘كلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ق˘لو ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا سسأا˘˘ك
كلذكو سسوؤو˘كلا لا˘ط˘بأ’ ة˘ي˘بوروأ’ا
لÓخ ،لاتنينيتنوكرتنإا سسأاك يف بقل
،3791و8691 يماع نيب ام ةرتفلا

ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘ل˘ل ا˘فاد˘ه جو˘˘تو
فاد˘هأا ة˘ع˘ب˘شس ي˘تار˘˘ب زر˘˘حأاو .8691
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م41 لÓ˘˘˘˘˘خ
ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ه˘ع˘م كرا˘ششو ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
عم قيرفلا لداعت امنيح ،8691 وروأا

ققح مث1 /1 ايفÓشسوغوي بختنم

ةارابملا ةداعإا ىدل رفشص /2 زوفلا
لÓ˘خ ي˘تار˘ب بع˘ل كلذ˘ك .ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

امورو ا˘نا˘ت˘ي˘نر˘ي˘لا˘شس قر˘ف˘ل ه˘تر˘ي˘شسم
رتشسششتورو ايلاطيإا ي˘ف ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو
نيب ابردم لمعو ،يكيرمأ’ا زرشسن’
.1991و4891 يماع

يدانلا هجوو بلق لحر :رثؤوم نايب يف هتروطصسأا ىعني نÓيم

برد˘˘˘م يرا˘˘˘شس و˘˘˘ي˘˘˘شسيروا˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ق
ىلع رفشص‐2 زوفلا بقع ،سسوتنفوج
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا قر˘ف نإا ،ا˘ي˘نو˘لو˘ب
ى˘ل˘عو ،لو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘لإا ة˘ل˘حر ه˘جاو˘ت
ةعتمم تايرابم رظتنت ’أا ريهامجلا

.مشسوملا ةياهن ىتحو نآ’ا نم
را˘ثآا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا لوا˘˘ح˘˘تو
ةحئاج ببشسب ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث˘ل ف˘قو˘ت˘لا
تا˘˘جرد ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘تو ،«91 دي˘فو˘ك»
بجي هنإا يراشس لاق اذل ،ةيلاع ةرارح
اشضافخنا اوعقوتي نأا نيعجششملا ىلع
.داتعملا نع بعللا عاقيإا يف
هقيرف ردشصتي يذلا يراشس حشضوأاو
بق˘ل˘˘لا د˘˘شصح˘˘ل ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘يو يرود˘˘لا

هنإا»: يلاوتلا ى˘ل˘ع ع˘شسا˘ت˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل
يأا دجوي ’و ،امامت داتعم ريغ فقوم
نم اذ˘ل ا˘ق˘با˘شس تثد˘ح ة˘ه˘با˘ششم رو˘مأا

دادعإ’ا يف ءاطخأا ثودح ادج لهشسلا
قرف نآ’ا كيدل» :فاشضأاو .«يندبلا
،ة˘ي˘˘ند˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘شضفأا ي˘˘ف تشسي˘˘ل
سضو˘خ˘˘ب ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘كت فو˘˘شسو
،ةيلاع ةرارح تاجرد يف تايرابم
ةبعشص نوكتشس رومأ’ا نأا دقتعأا اذل

.«قرفلا لك ىلع ادج
تا˘يرا˘ب˘م دو˘جو ع˘قو˘تأا ’» :ع˘با˘˘تو
تاجرد دوجو لظ يف هنأ’ ،ةعتمم
نوكي نل عاقيإ’ا نإاف ،ةيلاع ةرارح
ة˘ع˘با˘ت˘م سسا˘ن˘لا دا˘ت˘عا د˘ق˘لو ا˘ي˘لا˘ع
نوكيشس ،عاقيإ’ا ةعيرشس تايرابم
نوكتشسو عيمجلا ىلع ابعشص رمأ’ا
.«ةارابم لك يف ةنكمم تآاجافملا

يلاطيإلا يرودلا يف ةعتملا اوصسنا :يراصس

يرود˘˘ب ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا نا˘˘مو˘˘ل ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
عم هدقاعت ،يشسنرفلا ةيناثلا ةجردلا

ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م
ن˘م ا˘مدا˘˘ق ،ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي˘˘لو˘˘ك م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ةياهن ىتح دت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ،ل˘بو˘ن˘ير˘غ

.لبقملا مشسوملا
يشضاملا مشسوملا يلابيلوك بعلو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘غ ع˘˘˘˘م
،ي˘نا˘ث˘لا م˘˘شسق˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصقإا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

.اشسنرف سسأاك
بختنمل ماع ل˘ب˘ق م˘ي˘هار˘بإا م˘شضناو
تايئاهن يف هعم كراششو ايناتيروم
،رشصم يف تميقأا يتلا ايقيرفإا سسأاك
.ايشساشسأا هشسفن سضرفو

ةديدج ةيفارتحا ةبرجت صضوخي ايناتيروم مجن

’و˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق
،يتيشس رتشسششنام بردم
طشسولا بع’ ةبهوم نإا
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ،ن˘يدو˘ف ل˘ي˘˘ف
يذ˘لا ،ا˘ما˘ع02 ر˘م˘ع˘لا
زوفلا لÓخ نيفده لجشس
لوأا يلنريب ىلع رفشص‐5
يدا˘ن˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ،سسمأا
رامثتشس’ ةجاح يف سسيل
ل˘˘يد˘˘ب م˘˘˘شض ي˘˘˘ف لاو˘˘˘مأا
.افليشس ديفادل
افليشس ينابشسإ’ا كرتيشسو
ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس (ا˘˘ما˘˘ع43)
01 د˘ع˘ب م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
نكل ،يدان˘لا ع˘م م˘شساو˘م
نأا ودبي نيدوف دوجو يف
ل˘يد˘ب ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ي˘ت˘ي˘˘شس
.لعفلاب
اذه يف» :’ويدراوغ لاقو
ديفاد لاق امدنع ،زكرملا
ريخأ’ا وه مشسوملا اذه نإا
ةرادإ’ا ى˘لإا تثد˘˘ح˘˘ت ،ه˘˘ل
ل˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل نإا تل˘˘˘قو
دجوت ’ كلذلو (نيدوف)

.«لاومأا قافنإ’ ةرورشض
زرحأا يذلا ،نيدوف لاقو
سسماخلاو لوأ’ا نيفدهلا

،قحاشسلا راشصتن’ا لÓخ
ةليط اقلأات˘مو ا˘ئدا˘ه اد˘بو
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م نإا ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
هل لشضفأ’ا تناك نينث’ا
ن˘كل ،ي˘ت˘ي˘˘شس سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب

ع˘م ق˘ف˘ت˘ي م˘ل ’و˘يدراو˘غ
.يأارلا اذه
برد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘˘شضأاو
سضعب ركذتأا» :ينابشسإ’ا

ي˘ت˘لا سسأا˘كلا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
،ةلثامم ةقيرطب اهيف بعل
وهو هل˘جأا ن˘م د˘ي˘ع˘شس ا˘نأا
تلق ،هب رعششي ام لوقي

ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘نإا تار˘˘م ةد˘˘ع
ا˘ق˘ل˘ط˘م بع˘ل˘˘ي ’ بع˘˘ل˘˘ي
ةرك بحي ،ئيشس لكششب
يف نوكي ’ امدنع ،مدقلا
عم مدقلا ةرك بعلي هموي
.«هئاقدشصأا

بعل ةرم لك يف» :عباتو
ىل˘عأا˘ب بع˘ل˘ي نا˘ك ا˘ن˘ع˘م

02 هرمع نكل ،ىوتشسم
،روطتلا ىلإا جاتحيو اماع
يف امه˘م ا˘ب˘ع’ نو˘كي˘شس
د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
،كلذ ق˘ح˘ت˘شسي ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

.«ةعتمم هتدهاششم
نأا ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ ل˘˘˘مأا˘˘˘يو
زه يذلا ،افليشس لشصحي
˘˘˘ما˘˘˘مأا ا˘˘˘˘شضيأا كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا
عادو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
دو˘˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع ق˘˘˘ئÓ˘˘˘لا
.تاجردملل ريهامجلا

نم نوكي امدنع» :لاقو
دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت نأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،داحت’ا داتشسل ريهامجلا
كانه نوكي ’أا لواحنشس
ل˘جأا ن˘م لا˘خ د˘ع˘˘ق˘˘م يأا

،ةرو˘ط˘شسأ’ا بعÓ˘لا اذ˘˘ه
ترا˘˘˘˘˘ه و˘˘˘˘˘ج بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ب
ايايو ينابموك تنشسنيفو
،ا˘ت˘ي˘لا˘باز و˘ل˘با˘بو ه˘يرو˘ت
ي˘˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘كم
،مهب ءافتح’ا نوقحتشسيو
يف يئانثتشسا بع’ ديفاد
.«ةقيشضلا تاحاشسملا

دتيانوي Îصسصشنام
يانيموتكم طبري

ليوط دقعب

،دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘ل˘عأا
ه˘ب˘ع’ د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘˘ت سسمأا
ىتح يانيموتكم توكشس
را˘˘ي˘˘خ ع˘˘˘م ،5202 ناو˘˘˘ج
.رخآا ماعل ديدمتلا

،يدانلل نايب لÓخ كلذ ءاج
ه˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا
نأا ى˘لإا اًر˘ي˘ششم ،ي˘م˘˘شسر˘˘لا

يجيرخ د˘حأا يا˘ن˘ي˘مو˘ت˘كم
.دتيانويلا ةيميداكأا

مهفتأا» :ياني˘مو˘ت˘كم لا˘قو
ءايششأا نآ’ا عيمجلا ىدل نأا
،اهيف ريكفتلا بجي ىرخأا
ع˘ي˘قو˘ت˘لا ي˘ند˘˘ع˘˘شسي ن˘˘كل

رود بعلو ديدج دقع ىلع
.«يدانلا لبقتشسم يف
ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م» :فا˘˘˘˘شضأاو
ءي˘شش ل˘ك ل˘ث˘م˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي
ىدم راهظإا ىنمتأاو ،هفرعأا

عم بعلملا يف يدانلل يبح
د˘˘˘˘˘˘عأاو ،ةارا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ك
لك ميدقت يف رارمتشس’اب
.«قيرفلا اذهل ءيشش
ىلع بردملا ركششأا» :متأاو
نم لكو ،يتاردقب ناميإ’ا
يدا˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ند˘˘˘عا˘˘˘شس
هيلع انأا ام ىلإا لوشصولل
اذه ءاه˘نإ’ ع˘ل˘ط˘تأاو ،مو˘ي˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.«ىوتشسم



 يقيقحلإ هإوتسسم نم %07ـلإ ىدعتي ’ ايقيرفإإ لطب همدقي ام نأإ دكأإ

ةصسردم ءاصشنإا هيلعو يداع ريغ بعل زرحم : يصسلبارط
 ةمداقلا لايجأÓل «لورتنوكلا» ميلعتل

تاونق للحم ،قباشسلا يشسنوتلا يلودلا بعÓلا يشسلبارط متاح توفي مل
كلمي ريخأ’ا نأا احشضوم ،سضاير همدق امب ةداششإ’ا ةشصرف «تروبشس نيب»
ةنشس يزيلجنإ’ا يرودلا يف بع’ لشضفأا نم بلطيل ،يفارخ «لورتنوك»
بعÓ˘لا لا˘قو ،ةر˘كلا سضيور˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘شسرد˘م ئ˘ششن˘ي نأا ،6102
ةكراششملا ةشصرف ىلع لشصحي ولو ،يداع ريغ بع’ زرحم» :قباشسلا يشسنوتلا
يف ةيلا˘ع ةرا˘ه˘م كل˘م˘ي زر˘ح˘م» :م˘ت˘خو ،«ر˘ت˘شسي˘ل زر˘ح˘م ىر˘ن˘شس م˘ئاد ل˘كششب
ميلعتل ةشسردم ئششني نأا هيلعو .. ،ةرطفلاب لب بشستكم ريغ اذهو ،لورتنوكلا
هنأ’ هتاراهم نم طقف ةئاملاب07 لثمي زرحم ىوتشسم نأا دكأاتم انأاو ،لورتنوكلا
 .» اذه نم رثكأا مدقي نأا ىلع رداق

ب.م.يرسسيإإ
 يلاحلإ مسسوملإ ةياهنل هدقع ددم

 يرودلا ىلع راتشسلا لادشسإا ىتح لشساكوين يف ءاقبلا ررقي بلاط نب
هقيرف عم بعللا ةلشصوم ىلع قبشسأ’ا يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن قفاو

مشسوملل يزيلجنإ’ا يرودلا تاشسفا˘ن˘م ى˘ل˘ع را˘ت˘شسلا لاد˘شسإا ى˘ت˘ح ل˘شسا˘كو˘ي˘ن
لامكإا ىلع قفاو بلاط نب ليبن نأا ةيزيلجنا ةيفحشص ريراقت تفششكو.يلاحلا
ىلع راتشسلا لادشسإاو مشسوملا ةياهن ىتح لشساكوين يدان عم يلاحلا مشسوملا
سسفن بشسحو.هدقع ءاشضقنا تقو برتقا امدعب ،ةيزيلجنإ’ا ةيوركلا تاشسفانملا
يناملأ’ا40 كلاشش يدان نم اهتريظن عم تقفتا لشساكوين ةرادإا نإاف ردشصملا

.يلاحلا مشسوملا ةياهن ىتح قبشسأ’ا رشضخلا ناديم طشسوتم دقع ديدمت ىلع
ىلإا دتمي يناملأ’ا40 كلاشش يدان عم دقعب طبتري بلاط نب ليبن  نإاف ةراششإÓلو
6 ةدمل يشضاملا يفناج يف لشساكوين يدانل هتراعإا متو ،1202 فيشص ةياغ
 .لبقملا ناوج03 يف يهتنت ،رهششأا

سس.اسضر
 ريثكلإ مدقي ملو Óيدب كراسش

 ايصشيرب مامأا انيتنوريف عم رثعتي لازغ
خف يف يلاطيإ’ا انيتنوريف مجاهمو يرئازجلا يلودلا لازغ ديششر عقو

نم72 ةلوجلا باشسحل ا˘ي˘ششير˘ب ف˘ي˘شضلا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر لدا˘ع˘ت˘لا
مجاهم لخدو.هلثمل فدهب يباجيإ’ا لداعتلاب تهتنإا يتلاو ويششتلاكلا تاشسفانم
ةهجاوملا تناك امدنع76 ةقيقدلا يف ليدبك ةارابملا قباشسلا يتيشس رتشسيل
هنم ةرظتنملا ةفاشضإ’ا نويل كيبملوأا مجن مدقي ملو ،هلثمل فدهب لداعتلل ريششت
ةطقنلا يف انيتنرويف ديشصر دمجتيل ايششيرب مامأا بيخم لداعتب ةارابملا يهنتل
لوأا نع دعتبي هنا امب رطخلا ةقطنم نم ابيرق لازي ام يذلاو31 زكرملا يف13
ةطقن71 ديشصرب بيترتلا رخآا يف ايششيرب عبقي اميف طاقن6ـب بيترتلا رخآا يثÓث
.يلاطيإ’ا ةيناثلا ةجردلا يرودل  ايمشسر ةلزانلا قرفلا دحأا وهو

«’ويفلا» ةرادإا لشصف مدع لظ يف اديقعت لازغ ةيعشضو دادزت رخآا بناج نم
هدقع ءارشش دنب ليعفت سصوشصخب يرئازجلا بعÓلا لبقتشسم نأاششب اهرارق يف
ةياهن ىلع نيرهشش نم لقأا لبق يزيلجنإ’ا يتيشس رتشسيل يدان نم ةيئاهن ةفشصب
نع يلختلل وروأا نويلم01 غلبم «سسيشسكوفلا» ةرادإا تددحو اذه ،هتراعإا ةرتف
 . بعÓلا

طيمز.ع
 يسضايرلإ هرإوسشمل دح عسضوب دده

نم لولحلا رظتنيو صشيمهتلا يناعي ةدعروب
 ةينعملا تاطلصسلا

نم سشيمهتلل هشضرعت دعب هتمشص نع يرئازجلا ءادعلا ةدعروب يبرعلا جرخ
اهومدق دق اوناك يتلا دوعولا اولهاجت نيذلا ةشضايرلا عاطق يلوؤوشسم لبق
هراوششم فاقيإاب اددهم لغشش بشصنم ريفوتب قباشس تقو يف يرئازجلا يشضايرلل
تاحيرشصت يف ةدعروب دكأاو.هبلاطمل ةباجتشس’ا متي مل ام لاح يف يشضايرلا

اوبقاعت نيذلا ءارزولا نم اهاقلت يتلا دوعولا ديشسجت رظتني لاز ام هنأا ةيفحشص
نوكأا نل بشصنم ىلع لشصحتأا مل نإا ..مكيلع بذكأا ’ »:Óئاق عاطقلا ىلع
سصاشصتخإا يفو يلثم نشسلا يف ريبك يشضاير »: عباتيل ،«ةشضايرلا يف اددجم
،لمع بشصنمب بلاطي نأا يعيبطلا نم ،اريبك اراششتنإا فرعي ’ يذلا يراششعلا

يفو.«هموي توق ريفوت لجأا نم ،يلاح لثم يف يشضاير لك بلطم وه اذهو
يأا ىلع لشصحتي مل يشضايرلا هراوششم ةليط هنأا سسارهأا قوشس نبإا دكأا ريخأ’ا
ام ،هتلئاعل ةيودأ’ا ءارششل ءافششلا ةقاطب ىتح ولو نييشضايرلا يقابك تازايتما

ةيشضايرلا نع داعتبإ’ا يف ريكفتلل هب عفد يذلا ملظلاو سشيمهتلاب رعششي هلعج
 .يئاهن لكششب

طيمز.ع
 دإدزولب بابسش

 دقعلإ ديدمت  ىلع رسصت ةرإدإ’إ

 دويعصس ىلع لطاهتت ةيجراخلا صضورعلا
باعلا عناشص دويعشس ريمأا عم دقاعتلل نطولا جراخ نم ةيدنأا ةدع كرحتت

دحا نم ةشصاخلا انرداشصم تملعو. مداقلا مشسوملل ابشسحت دادزولب بابشش
ناو ،ةيمشسر سضورع ةثÓث قيرفلا مجن دويعشس ريمأ’ نا دادزولب بابشش ةرجانم
انردشصم بشسحو.ةيبرعلا تايرودلا يف طششنت ةيدنأا نم تءاج سضورعلا عيمج
،دويعشس مشض يف ةبغارلا ةيدنأ’ا ءامشسأا نع فششكلا يف بغري مل ريجانملا نإاف
دعوم دوجو ىلع انل هحيشضوتب ىفتكاو ،عوشضوملا اذهب ةقلعتملا ليشصافتلاو
هدقع ديدمتب هعانقإاو سضوافتلل بعÓلا نيبو «رادم » عمجم ىلع نيمئاقلا نيب
 .ىرخأا مشساومل «ةبيقعلا» يدان عم

سس.اسضر
 يإد نيسسح رسصن

 بعÓلإ عيبل «ةحÓيملإ» عفدت دق ةيلاملإ ةمزأ’إ

 ةيرصصنلا نم ديعلب مصضل ايمصسر اصضرع مدقي نويرول
يدان نم اريبك اشضرع ياد نيشسح رشصن يدان بع’ ديعلب نيدلا نيز ىقلت

نإاف ةقوثوم رداشصم بشسحو. ىلوأ’ا ةيشسنرفلا ةلوطبلا يف طششانلا نويرول
بقع ،ةيرشصنلل باششلا عفادملا ديعلبل ايمشسر اشضرع مدق يشسنرفلا نيرول يدان
نأا ردشصملا سسفن فاشضأاو.بعÓلا لامعأا ليكو عم اهيف لخد يتلا ت’اشصت’ا
نم ،رئازجلا ةرايزل يلودلا يوجلا لاجملا حتف رظتني «1 غيللا»ـل اثيدح دعاشصلا
 .ديعلب نيدلا نيز ةقفشص مشسحل  ياد نيشسح يدان ةرادإا عم سضوافتلا لجا

 سس.اسضر
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يششطز نيدلا ر˘ي˘خ فر˘ت˘عا
ةركل يرئازجلا داحت’ا سسيئر
ةلوطبلا لامكإا ةبوعشصب ،مدقلا
بب˘شسب ي˘لا˘ح˘لا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب

نأا احشضوم «انوروك» ةحئاج
حنم بعشصيشس مشسوملا ءاغلإا
دا˘ع ا˘م˘ك ،ق˘˘ير˘˘ف يأ’ بق˘˘ل˘˘لا
سسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوأ’ا ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا
يتلا اياشضقلا د˘يد˘ع˘ل «فا˘ف˘لا»
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا سصخ˘˘ت
 .ينطولا بختنملاو

بعسص ةلوطبلإ لامكإإ»
نوكيسس بقللإ حنمو

 «بعسصأإ
ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ ر˘˘قأا

ردشصتمل بقللا حنم ةبوعشصب
ةلوطبلا ءاغلإا لاح يف ةلوطبلا
رومأ’ا نأا احشضو˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةدوعلا مدع لاح يف دقعتتشس
بب˘˘˘شسب ة˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ي˘ف ي˘ششطز لا˘قو ،«ا˘نورو˘ك»
ةبشسنلاب »:ةيفحشص تاحيرشصت
يأ’ بقللا حنم نكمي ’ يل
فانئتشسا مدع لاح يف قيرف
ه˘جاو˘ن˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ديدحت ا˘ه˘ن˘م ةر˘ي˘ث˘ك ل˘كا˘ششم
ةقباشسملا يف ةشسفانملا قرفلا
ةيدنأ’ا ريششت˘شسن˘شسو ،ة˘يرا˘ق˘لا

 .«سصوشصخلا اذهب
ةدهعل حسشرتأإ نل»

يتقÓعو ةديدج
يفظوم لك عم ةديج

 «فافلإ
ىلع لوأ’ا لجرلا ددجو اذه

يف ة˘يور˘ك ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا سسأار
حششرتلا مدعب هكشسمت رئازجلا

ه˘ت˘قÓ˘ع نأا ا˘ح˘شضو˘م ادد˘ج˘˘م
ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م ل˘˘˘ك ع˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

’ يرار˘ق» :در˘ط˘ت˘شساو ،مد˘ق˘لا
اددجم حششر˘تأا ن˘ل ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر
لامع لك عم ةديج يتقÓعو
 .«ةوخإ’ا لثم نحنو ةيداحت’ا

انبراحت ةيلقأ’إ»
انكرتو توكسسلإ مهيلعو

 «لمعن
يدا˘ن سسي˘ئر تو˘ف˘˘ي م˘˘لو

رانلا حتف ةشصرف قباشسلا وداراب
ي˘ت˘˘لا فار˘˘طأ’ا سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ج˘يور˘ت˘ل ةر˘م ل˘ك ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت

ريثأاتلل ةلبلبلا قلخو تاعئاششلا
موقت يذلا ريبكلا لمعلا ىلع
نا˘˘ب ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م «فا˘˘ف˘˘لا» ه˘˘˘ب
امب ر˘كف˘ت ’و ل˘م˘ع˘ت ةر˘ي˘خأ’ا
»:دد˘˘شصلا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘قو ،لا˘˘ق˘˘ي
لوقأا ،انبراحت نم يه ةيلقأ’ا

تمشصلاب مهيلع ةيلقأ’ا رركأاو
 .«لمعن انكرتو

نم إدحإو كلمن نحن»
يف نيبردملإ لسضفأإ

يسضاملب فدهو ملاعلإ
ةكراسشم ميدقت
يف ةيئانثتسسإ

 «لايدنوملإ
«فافلا» سسي˘ئر دا˘ششأا ا˘م˘ك

ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج˘˘ب
ي˘برا˘ح˘م ج˘يو˘˘ت˘˘ت سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م
ايق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘كب ءار˘ح˘شصلا

نل ريخأ’ا نأا احشضوم9102
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘لا ردا˘˘غ˘˘˘ي
لهأاتلا فدهتشسيو ،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ميدقتو2202 رطق لايدنومل
:Óئاق حرشصو ،ةيئانثتشسا ةرود
ـب نيرو˘خ˘ف نو˘كن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع»
ادحاو كلمن نحنف ،يشضاملب
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ل˘˘شضفأا ن˘˘م
لهأاتلا فدهت˘شسي و˘هو ،م˘لا˘ع˘لا
ةرود ميدقتو ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م˘ل
 .«ةيئانثتشسا

راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘ع نو˘كي˘˘شس
ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر
مويلا ةحيبشص دعوم ىلع مدقلا
اديدحت ةنيطن˘شسق ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
عمتج˘ي˘شس ن˘يأا «تو˘يرا˘م» قد˘ن˘ف
يرئازجلا قر˘ششلا ءا˘شسؤور ة˘يد˘نأا˘ب
لوأ’ا مشسقلا قرفب رمأ’ا قلعتيو
بابشش ،فيطشس قافو رارغ ىلع
،ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
مشسقلاو ةركشسب داحتا ،جربلا يلهأا
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ،ة˘با˘ن˘ع دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةيدولوم ،تنانجات عافد ،ةدكيكشس
لجا نم ،بورخلا ةيعمج ،ةملعلا
ى˘ل˘ع قر˘ف˘لا ةرد˘ق ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا
يذلا يحشصلا لوكوتربلا قيبطت
ه˘ت˘ح˘ن˘مو ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو
ة˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ةرازو˘˘˘ل
ةدو˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لاو
 .همدع نم ةشسفانملل

عم بقترم رخآإ عامتجإ
 طسسولإ ةيدنأإ

نوكتشس مويلا عامتجا دعبو
ي˘ف ة˘يور˘ك ة˘ئ˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘عأا ي˘˘نا˘˘ث
د˘ق˘ع ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
نم ،طشسو˘لا قر˘ف˘ب ر˘خآا عا˘م˘ت˘جا
ى˘ل˘ع ة˘يد˘نأ’ا ةرد˘ق ة˘شسارد ل˘˘جا
،اهمدع نم ةشسفانملا ىلإا ةدوعلا
ىدعتو يذلا يلاحلا فقوتلا دعب
نÓعإا ل˘ب˘ق ،ف˘شصنو ر˘ه˘ششأا3ـلا

ة˘˘˘يور˘˘˘كلا تا˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘˘غ
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ملا˘ع˘لا تحا˘ت˘جا ي˘ت˘لا «ا˘نورو˘ك»
 .سصاخ لكششبو رئازجلاو

ةدوع قرسشلإ ةيدنأإ سضفر
 مسسوملإ ءاهنإاب ليفك ةسسفانملإ

عامتجا ددحي نأا رظتنملا نمو
يور˘كلا م˘شسو˘م˘لا ر˘ي˘شصم مو˘ي˘˘لا

ةيدنأا نأاو اشصوشصخ ريبك لكششب
يناثلاو لوأ’ا مشسقلا)9ـلا برغلا

ةدوعلا تشضفر نأاو قبشس (فرتحم
تابوعشصلا ببشسب ةقباشسملا ىلإا
اهنم يناعت يتلا ةريبكلا ةيلاملا

ىلع قرفلا ةردق مدعو ،ةهج نم
ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ةا˘˘ي˘˘ح ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ،سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
،رطخ يف ةينفلا مقطأ’او نيبعÓلا

ددحيشس مويلا عامتجا نإاف هيلعو
تشضفر لاح يفف مشسوملا ريشصم
نإاف ةدو˘ع˘لا01ـلا قر˘ششلا ة˘يد˘˘نأا
،يمشسر لكششب يهتنيشس مشسوملا

نوكي ا˘يدا˘ن91 نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ
ا˘م ةدو˘ع˘˘لا حار˘˘ت˘˘قا سضفر كلذ˘˘ب
نم نيقبتملا اقيرف31ـلا نأا ينعي
ي˘ف ءي˘شش اور˘ي˘غ˘˘ي ن˘˘ل ط˘˘شسو˘˘لا

23 مشضت يتلا تيوشصتلا ةيلمع
 .يناثلاو لوأ’ا مشسقلا نم اقيرف

ب.م.يرسسيإإ

ةر˘قو˘ب د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ششك
ن˘ع ق˘ب˘شسأ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
بختنملل هتدوعب ةريبكلا هتداعشس
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بيرد˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
يف «فافلا» تررق امدعب ،يلحملا
ىلع ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘شسلا

.نييلحملل ةينفلا ةشضراعلا سسأار
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ةر˘قو˘ب لا˘˘قو

ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ب سصخ
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ر˘كششا » : «فا˘˘ف˘˘لا»ـل
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘ششطز
بخانلاو ،مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
دقل اطيشسب ناك ءيشش لك ،ةقثلا
ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ،ي˘˘ششطز  ي˘˘ب ل˘˘˘شصتا

،هجمانرب يشضا˘م˘ل˘ب ي˘ل˘ع سضر˘ع
نايعشسي امهÓك نأا تفرع امدنعو
،ريبك معنب ءادنلا تلبقف قوفتلل
نيلجرلا راكفأا رطاششأا انأا» :متخو
ةمدخب رمأ’ا قلعتي امدنع ةشصاخ
 «.نطولا

ريفاسصعلإ داجيإإ انفده»
ىلع زوربلإو ةردانلإ

 «ةيراقلإ ةحاسسلإ
نع «كيجا˘م˘لا» ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك

ة˘ق˘فر ا˘ه˘˘ع˘˘شضو ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘ت’ا

ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لاو

ى˘ع˘شسي ه˘نا اد˘كؤو˘˘م ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
معدو بهاوم˘لا د˘يد˘ع فا˘ششت˘ك’
،دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

داجيإا وه لوأ’ا فدهلا»:درطتشساو
رارغ ىل˘ع بهاو˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ي˘نادو˘شس ،ير˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ب ،لا˘˘ط˘˘ع
و˘ح˘ن م˘ه˘تدا˘ي˘˘قو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شسو
سسأاك» :عباتو ،«يلاعلا ىوتشسملا
˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
نيوكت انيلعو ،رئازجلاب بعلتشس
ىلع زوربلل يوق يشسفانت قيرف
بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ف ،يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
ة˘ي˘لآا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ط˘ب˘تر˘م ي˘ل˘ح˘م˘لا
 .«لوأ’ا بختنملاب

ب.م.يرسسيإإ/سس.اسضر

ديسشت نÓيملإ ريهامج
 رسضخلإ مجنب

راصصتناب دوعي رصصان نب
 يصشتيل نم نيمث

رسصان نب ليعامسسإإ ققح
طسسوو يرئإزجلإ يلودلإ

إزوف يلاطي’إ نÓيم نإديم
امدنع هيدان ةقفر إريبك
يدان ىلع Óيقث افيسض لزن
72 ةلوجلإ راطإإ نمسض يسشتيل
يرودلإ تاسسفانم نم
ىلع تهتنإ يتلإو يلاطيإ’إ

ثÓث كلذب اققحم1-4 عقو
نب كراسشو.ةنيمث طاقن
ةإرابملإ يف ايسساسسأإ رسصان
،ةريبك تايوتسسم مدقو
يف هتمهاسسم مدع مغرو
مسصب هنأإ ’إإ قيرفلإ فإدهأإ

يف حسضإو لكسشب ءإدأإ ىلع
طسسو يف لولحلإ ميدقت
ىلإإ هفاسضإ’اب نإديملإ

عم رسسيأ’إ بناجلإ ةيطغت
يذلإ زيدنانريه ويت هليمز
عفتريل ،ريبك لكسشب هدعاسس
إذه دعب نÓيملإ ديسصر
يف93 ةطقنلإ يلإإ راسصتن’إ
فقوت اميف عباسسلإ فسصلإ
يف52 ةطقنلإ دنع يسشتيل
.ريخأ’إ لبق زكرملإ

توفت مل لسصتم قايسس يف
ةسصرف نÓيم ريهامج

يف بع’ لسضفأاب ةداسش’إ
،9102 ايقيرفإ ممأإ سسأاك
يف ةزيمم اماقرأإ ققح امدعب
هربتعإو ،يسشتيل ةهجإوم

يدرابمللإ» يدانلإ قاسشع
،قيرفلل يسسيئرلإ كرحملإ

نم %29 يف رسصان نب حجنو
يف حجن إذه ،هتإريرمت
نم %06 يف زوفلإ
حنمو ةيئانثلإ تاعإرسصلإ

،نيتيحاتفم نيتريرمت
هتإريرمت لك يف حجنو
4 يف ةركلإ كتفإو ةليوطلإ

 .ةحيحسص تÓخدت
طيمز.ع

 ابيرق طسسولإ ةيدنأإ ءاسسؤور يقتلت ةطبإرلإ

 يوركلا مصسوŸا Òصصم ديدحتل قرصشلا ةيدنأاب مويلا عمتجي راودم

 هيف اهاعسضو يتلإ ةقثلإ ىلع ينطولإ بخانلإو «فافلإ» سسيئر ركسش

 ناطبترم لوألاو يلÙا نابختنŸاو Òبك معنـب رئاز÷ا ءادن تيبل : ةرقوب

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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؟كلإوحأإ يه فيك فوؤور كب ابحرم ^
بعششلا لكبو كب ابحرم ماششه يخأا Óهأا
ءاو˘جأÓ˘ل ار˘ي˘ث˘ك ا˘ن˘ق˘ت˘ششا د˘ق˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يف ملعت امك نحن هلل دمحلا ،ةيرئازجلا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘شضو˘م ي˘ف ة˘يدو˘ع˘˘شسلا
انيل˘ع ر˘م˘ي يذ˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه لاوز ر˘ظ˘ت˘ن˘ن

نم انيناع ،ةيشضاملا ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ل˘ي˘ط
نم لوقن اناشسع ام نكلو ةيونعملا ةيحانلا

مكل ريخ وهو ائيشش اوهركت نأا ىشسع» ريغ
.«مكل ارشش وهو ائيشش اوبحت نأا ىشسعو
لاحفتسسإ ذنم ةيدوعسسلإ يف دجإوتت ^
؟هرياسست فيك انوروك ءابو
هنأاو ةشصاخ رذحلاو ةطيحلا ذخأاي ناشسنإ’ا
عشضو لÓخ نم ةلئاعلا ةقفرب دجاوتلا مئاد
تاعمجتلا يدافتو مقعملا ىتحو ةمامكلا
كلذو ةيراجتلا زكار˘م˘لا ة˘شصا˘خ ،ةر˘ي˘ب˘كلا

.ءابولا اذه بنجت لجأا نم
،كا˘ن˘ه ر˘م˘ت˘سسم د˘˘يإز˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘قرألإ ^
؟هعم ةيدوعسسلإ لماعتت فيك
،ريخأ’ا عوبشسأ’ا اذه لÓخ ةشصاخ حيحشص

ةق˘ير˘ط˘بو ر˘م˘ت˘شسم د˘عا˘شصت ي˘ف ما˘قرأ’ا˘ف
نأا وه هيلإا ةراششإ’ا بجو ام نكلو ةلوهم
ةريب˘ك ل˘ك ى˘ل˘ع ف˘ق˘ت ة˘يدو˘ع˘شسلا ة˘لود˘لا

،ةيفارتحاو رذحب هعم لماعتتو ةريغشصو
نيفقاو ةحشصلا يلوؤو˘شسمو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا˘ف
.هيلع بلغتلا لجأا نم قاشسو مدق ىلع
ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘قرأإ صشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ىت˘˘˘˘˘ح ^
بع˘سشل˘ل كح˘ئا˘سصن ي˘ه ا˘م ،ة˘˘يد˘˘عا˘˘سصت
؟يرئإزجلإ
ةفيخم ماقرأا هيدل يرئازجلا اندلب ىتح معن
ي˘ف ى˘ت˘ح وأا ن˘ي˘با˘شصم˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف ءاو˘˘شس
اموم˘ع تا˘ي˘فو˘لا

نأا بع˘ششلا ى˘ل˘ع
ي˘˘˘˘˘˘عاو نو˘˘˘˘˘˘كي
لجأا نم ف˘ق˘ث˘مو
يذلاو ،لحفتشسم˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل يد˘شصت˘لا

ناو ملاعلا بوعشش ةايح يف ريثكلا ريغ
ةمزÓلا ةيدجلاب كلذ انبعشش ذخأاي هللا ءاشش
كلذو ةحشصلا يلوؤوشسم حئاشصنب ريشسيو
ىلع ظافحلاو كاكتح’ا يدافت لÓخ نم
اشسرد كلذب حنمنو انبابحأاو انتÓئاع ةحشص
هعفرن يذلا يدحتلا لÓخ نم ملاعلا لكل

.انتمÓشس لجأ’
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسإ رر˘˘ق يدو˘˘ع˘˘سسلإ دا˘˘ح˘˘˘تلإ ^
ف˘˘ي˘˘˘ك ،توأإ4 ن˘˘م ة˘˘يإد˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لإ

؟رإرقلإ متيقلت
بئاشص رارق يدوعشسلا يرودلا فانئتشسا

01 ىو˘شس ه˘ت˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأ’
دو˘ع˘شصلا بع˘ل˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف تاءا˘˘ق˘˘ل
ل˘جا ن˘م بع˘ل˘ي ن˘م كا˘˘ن˘˘هو لوز˘˘ن˘˘لاو
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ك تشسرد ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا ة˘˘لود˘˘˘لا˘˘˘ف
فور˘ظ˘لا ل˘ك تج˘لا˘˘عو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا

ة˘يدو˘˘ع˘˘شسلا˘˘ف يرود˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شساو
هذ˘ه زوا˘ج˘ت˘ل ا˘ه˘ترد˘ق˘م ى˘ل˘ع تت˘ب˘ثأا
رارقلا حيحشص ،ءا˘بو˘لا اذ˘هو ة˘ن˘ح˘م˘لا

ىلع انك اشضيأا نحن نكلو بعشص ناك
لامكا لجأا نم ةشسفانملا ةدوع يف ةقث
.هجو لمكأا ىلع يرودلا

ىلإإ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ^
يحسصلإ لوكوتورب˘لإ ق˘فو تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ
نكمم» ةيم˘سسر˘لإ تا˘ئ˘ي˘ه˘لإ ن˘م ع˘ب˘ت˘م˘لإ

ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ا˘˘˘ن˘˘˘ل حر˘˘˘سشت
ه˘ع˘م ة˘يد˘نألإ ل˘ما˘˘ع˘˘ت
ةد˘عا˘سسم كا˘ن˘ه ل˘˘هو
؟«ةلودلإو داحتلإ نم
ثيح ،تابيردتلا ةقÓطنا ذنم نيموي انيدل
نم ديكأاتلاو حشسملا ةيلمعب تناك ةيادبلا
حمشس يذلاو همدع نم انوروك ءابو دجاوت
نأاو ةشصاخ ،رشضخأ’ا ءوشضلا انحنمب انل
انلعج ام وهو ة˘ي˘ب˘ل˘شس تنا˘ك ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
تعشس امك ةيدجلا رومأ’ا يف قلطنن
قفارملاو تايناكمإ’ا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ل
ةمهم ليهشست لجا نم ةيشضايرلا
ه˘˘ل˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ،يرود˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘كا

لوقلا عي˘ط˘ت˘شسن
ءي˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘ك نأا

لجأا نم رفوتم
اذ˘˘˘˘ه زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت

.ءابولا
يأإ ذاختإ متي مل رئإزجلإ يف ^
فÓتخإ كانه نكلو دعب رإرق
فانئتسسلإ ديري نم نيب ريبك
ف˘ي˘ك˘ف ،ف˘ي˘قو˘ت˘لإ د˘˘ير˘˘ي ن˘˘مو
؟عسضولإ تنأإ ىرت
ذا˘خ˘تا بج˘˘ي

بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا
نأا دقتعأا ،ني˘لوؤو˘شسم˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ع˘ير˘شس
نإاف ةلوطب˘لا ن˘م ى˘لوأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘شس

تايناكمإ’ا تر˘فو˘ت
ةمزÓلا
ىلع˘ف كلذ˘ل

نإاو رشضخأ’ا ءوشضلا حنم نيمئاقلا
نÓ˘˘˘عا بج˘˘˘ي˘˘˘ف سسكع˘˘˘لا ل˘˘˘شصح
،كلذ يف جرح Óف طقفو اهفيقوت

نأ’ كل تل˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةيرششبلا ةا˘ي˘ح

لك نم مهأا
ءيشش

فشض
كلذ ىلا
يف نحن
لشصف
فيشصلا

ة˘جرد و
’ ةرار˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لذ˘˘˘ب˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شست

ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘˘م
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘˘ل

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازوو
ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’او ة˘˘ط˘˘بار˘˘لاو

ةرازو ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو
ةيشضايرلا

ىوشس

رظن˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف عا˘م˘ت˘ج’ا
تا˘ي˘نا˘كمإ’او فور˘ظ˘لا ي˘ف د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب
.فارطأ’ا عيمج يشضري يذلا رارقلا ذاختاو
يحسصلإ لوكوتورب˘ل˘ل كت˘يؤور م˘ك˘ح˘ب ^
نأإ ىر˘ت ل˘ه ،ة˘يدو˘ع˘سسلإ ي˘ف ذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لإ
عسضولإ يف مكحتلإ ىلع ةرداق رئإزجلإ

؟تايناكمإلإ ثيح نم
ن˘م نو˘كي نأا بج˘ي ع˘شضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لا

تايناكمإ’ا ريفوت لÓخ نمف ةلودلا فرط
د˘يد˘ج ن˘م يرود˘لا ةدو˘ع˘ب كلذ ح˘م˘شسي˘˘شس
Óف سسكعلا ثدح نإا امأا ،ةيعيبط ةفشصب
نÓعا ىوشس مهيلع امو كل تلق امك يعاد
،مداقلا مشسوملاب مامته’او يرودلا فيقوت
ةرششابمو قÓطنا نم ةبرقم ىلع اننأا امب
نأاو اميشس’ لبقم˘لا م˘شسو˘م˘لا تار˘ي˘شضح˘ت
ام طب˘شض ى˘ل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ف˘لا م˘ظ˘ع˘م
ىوشس دجت دقف انه نويدوعشسلا هطبشضي
ءايششأا˘ب و˘لو ةردا˘ق قر˘ف ة˘ع˘برا ى˘لا ة˘ثÓ˘ث
.’ يقابلاو ةطيشسب

تنا˘˘˘ك ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ،كرإو˘˘˘˘سشم ىلإإ دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن ^
؟ةريدتسسملإ ملاع عم كتيإدب
داحتا يف رغاشصأ’ا فنشص عم تناك يتيادب
مدقلا ةرك تايدجبأا تملعت نيأا نششارحلا

ةشسردم نوك يل ريبك فرشش هلل دمحلاو
وحن قيرطلا يل ترانأا نم يه رشساوكلا

.مدقلا ةرك ةشضاير
اهد˘ع˘بو صشإر˘ح˘لإ فو˘ف˘سص ي˘ف تب˘ع˘ل ^
ميقت فيك  ،قافولإ ىلإإ كلاقتنإ ناك
؟تاطحملإ هتاه
فنشصل سشارحلا داحتا يف تبعل حيحشص
ىلإا تل˘ق˘ت˘نا ا˘هد˘ع˘بو ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل ر˘با˘كأ’ا

ة˘بر˘ج˘ت كا˘ن˘ه تنا˘ك ن˘يأا ،ف˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
اهيف حجنأا مل ينوك نم مغرلاب يل ةريشصق
سسأاك يرودب يدانلا اذه عم يجيوتت مغر
،ىر˘˘كذ ن˘˘شسحأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو بر˘˘˘ع˘˘˘لا
زاربإ’ اه˘ت˘قو تأا˘ت م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘شصر˘ف˘لا˘ف
هلل دمحلا نكلو يب ةشصاخلا تايناكمإ’ا
بعلن انك اننوكل ةربخلا اهتقو تبشستكا

ة˘شسفا˘ن˘م ع˘برأا وأا تا˘ه˘ب˘ج ثÓ˘ث ى˘˘ل˘˘ع
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘بر˘˘عو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا

.سسأاكلاو
نمو دا˘ح˘تلإ را˘ج˘ل˘ل تب˘ع˘ل م˘ث ^
ترر˘˘˘ق ن˘˘˘يأإ ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ث
ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م Ó˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق رإر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سسلإ

؟ةقباسسلإ كبراجتب
،فيط˘شس قا˘فو ع˘م ي˘ت˘بر˘ج˘ت د˘ع˘ب
داحتا فو˘ف˘شص ي˘ف بع˘ل˘لا ترر˘ق
ىلا لاقتن’ا اهدعب ررقأ’ فيطشس
ثÓث كانه تيشضق نيأا ،ةيرشصنلا

ادج ةعئار تناك يتلاو تاونشس
.ةليمج تايركذ اهيف تكرت

عبتي..

صشامر ماسشه :هرواح

«انوروك» ءابو راسشتنإ نم دحلل تاميلعتلإ قيبطتب نييرئإزجلإ حسصن

«ديدجلا مصسوملا يف ريكفتلاو ةلوطبلا فاقيإا نÓعإا تاطلصسلا ىلعو يدوعصسلا يرودلا يف ينع ثدحتت يماقرأا» :صشاتان فوؤورلا دبع
نم ةيإدب اهاسضق يتلإ هبراجت فلتخم نع ثيدحلإو يوركلإ هرإوسشم ىلإإ قرطتلإ لواحو ،«مويلإ مÓسسلإ» ىلإإ صشاتان فوؤورلإ دبع يدوعسسلإ دحأإ يدان صسراح ثدحت

هئاعدتسسإ مدعل ةريبكلإ هترسصح ايدبم ،يدوعسسلإ يرودلإ ىلإإ Óقتنم ،ةرواسسلإو ةوإرمحلإ اهدعبو يسس صسإ يسسلإو ةيرسصنلإ ىلإ ةفاسضإلابو فيطسس ييدان ىلإإ صشإرحلإ
.يدوعسسلإو يرئإزجلإ يرودلإ نيب ةدوجوملإ قرإوفلإو انوروك ءابو ىلإإ قرطت امك  ،ينطولإ بختنملل

رارقلا ذاختا يف عارصسإلا نييرئازجلا نيلوؤوصسملا ىلع»
«نيبعÓلاو قرفلا مدخي ل كلذ نوكل يئاهنلا

فيطصس مدقلا ةرك تايدجبأا اهيف تملعت صشارحلا»
«ةبيط تايركذ اهيف تكرت ةيرصصنلاو ايبرع اهعم تجوت

تايناكمإلاو قفارملاو فورظلا لك ترفو ةيدوعصسلا ةلودلا»
نوكل كيرديصس ببصسب يصس صسا يصسلا ترداغ»«يرودلا لامكتصسل ةدوعلا لجأا نم ةيدنأÓل

«لوألا صسراحلا نوكأا نأاب يل حمصست يتايوتصسم

نم نصسحألا ربتعا دحأا عم ءاقل21 يف فده يأا قلتأا مل»
«مصسوملا ةياهن عم دوعصصلا قيقحتل ىعصسأاو تايدصصتلا ثيح

انيدأاو عافد نصسحأا انك ةوارمحلاو يصس صسا يصسلا عم»
«ةرواصسلا ةباوب نم خيراتلا يلوخدل ديعصسو اعئار اراوصشم



ةــــنصصرق

«فافلا» ئنهي وداو
د˘˘˘ب˘˘˘ع وداو د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘م
ي˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا مÓ˘˘˘شسلا
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا و˘شضعو ق˘با˘شسلا
لكل هتعباتم ينطولا بختنملل

داحت’ا تيب يف ةريبكو ةريغشص
أانه ثيح ،مدقلا ةركل يرئازجلا

ى˘ل˘ع ا˘هر˘ششن ة˘لا˘˘شسر ي˘˘ف وداو
عقاوم ىلع ةيمشسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص
بت˘كو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
نييعت ىلع فافلل ائينه» »:اهيف
سسأار ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘˘قو˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ىلع دمتع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا..ي˘ل˘ح˘م˘لا

«ديج ربخ وهو اهتاءافك

زرحم
هليمز حدمي

هققح يذلا زوفلا دعب
ي˘لود˘لا زر˘ح˘م سضا˘ير
هيدا˘ن ة˘ق˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا

ةرهشس يتيشس رتشسششنام
فادهأا5ـب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا

يدا˘˘˘ن د˘˘˘شض ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘ك
د˘ئا˘˘ق دا˘˘ششأا ،ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
ل˘ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز˘ب ر˘شضخ˘˘لا
روطت هنا لاقو ،نادوف
ه˘لو˘شصو ذ˘ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نوكيشس ه˘ناو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
م˘ج˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف
،هدÓب بختنمو ه˘ق˘ير˘ف
رثكأا لمع˘لا˘ب ه˘ح˘شصنو
.رثكأاف

 اصصعلا كصسم يريزد
طصسولا نم

،ط˘شسو˘لا ن˘˘م ى˘˘شصع˘˘لا كشسم لÓ˘˘خ ن˘˘م
ى˘لإا جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا برد˘˘م ير˘˘يزد قر˘˘ط˘˘ت

فانئتشسا يف قرفلا عيمج ةمهم ةبوعشص
عوشضخ دعب ديدج نم ةيمشسرلا ةشسفانملا
ةدم تقاف ةدمل ةيرا˘ب˘جإا ة˘حار˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يلودلا بعÓلا سضفرو ةلماك رهششأا ةعبرأا
ه˘ف˘قو˘م ن˘ع ة˘حار˘شصب ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘با˘˘شسلا
ةقباشسملا ةدوعب ةيلارديفلا رارق سصوشصخب
نم انلشصفت يتلا ةينامثلا ت’وجلا بعلو
راودأ’ا ىتحو ةلوطبلا يف مشسوملا ةياهن
.ةيروهمجلا سسأاك ةشسفانم نم ةيقبتملا

دحاو رجحب ناروفصصع

كم˘شض يدا˘ن سسرا˘ح ة˘ي˘شضق˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإ’
امب نيدي لازي ’ يذلاو ةبغز يدوعشسلا
قا˘فو ةرادإا تل˘شصتا ،نو˘ي˘ل˘م008 هتمي˘ق
ة˘ي˘نا˘كمإا ثح˘ب˘˘ل سسرا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
ةمزا سشيعي قافولا نأاو ةشصاخ اهشصيلقت
تاعاشسلا يف اهجارفنا رظتني ةيقيقح ةيلام
ةلويشس نع ثحب˘ت ا˘ه˘ناو ا˘م˘ي˘شس’ ة˘مدا˘ق˘لا
نيبعÓلا تاقحتشسم د˘يد˘شست˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘شست
عو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب م˘ه˘تد˘عو ي˘ت˘˘لا
يف اشضيأا بغرت ةرادإ’ا نأا ركذي لبقملا

. لبقملا مشسوملل ابشسحت سسراحلا بلج

يرئازج مجن ةجوز
ةيرصصنعلا ةيحصض

مجن ةجوز اهل تشضرعت ةبيرغ ةثداح يف
تÓ˘ح˘م˘˘لا د˘˘حأا ي˘˘ف سسا˘˘نو مدأا «ر˘˘شضخ˘˘لا»
،روت ةنيدم يحاوشضب ةفور˘ع˘م˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ىدحإا فرط نم ةنيهم ةلماعم تقلت نأا دعب
يلودلا ةكيرشش تحر˘شصو ،ل˘ح˘م˘لا تا˘ع˘ئا˘ب
لح˘م˘لا ي˘ف تÓ˘ما˘ع˘لا ىد˘حإا نأا ير˘ئاز˘ج˘لا
يأا نودب ةقر˘شسلا˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ه˘تاو ا˘ه˘ل ته˘جو˘ت
مجه˘ت˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘شسلا نأا ةد˘كؤو˘م ل˘ي˘لد
ةيبرعلا ةغللاب ثدحتت اهعامشس وه ةعئابلا

تنا˘ك ا˘ه˘نأا ة˘ح˘شضو˘م تا˘نو˘بز˘لا ىد˘حإا ع˘˘م
تكشست نل اهنأاو يرشصنع فرشصت ةيحشض
ىوكشش عفرب تماق نأا دعب رمأ’ا اذه نع
لجأا نم ينطولا كردلا حلاشصم ىدل اهدشض
.رابتع’ا درو اهقح عاجرتشسا

ةدوعلا دعوم ددحي لارنجلا

بردملا ةخيشش نب قحلا دبع دقع نأا مغر
نأا ’إا ،يلاح˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ه˘ت˘ن˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا

يف ركفي ’ هنأا دكأا ةدجو ةيدولوم بردم
،سضور˘ع˘لا د˘يد˘ع كÓ˘ت˘ما م˘غر ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
،ةلوطبلا ى˘ل˘ع بشصن˘م هز˘ي˘كر˘ت نأا ا˘ف˘ي˘شضم
لظ يف يلاح˘لا م˘شسو˘م˘لا ا˘ه˘ئا˘ه˘نإا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
بب˘شسب ل˘كك م˘لا˘ع˘لا ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا ف˘قو˘ت˘لا

.«انوروك» ةحئاج

qarsana@essalamonline.com

6772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ3ـل قفإوملإ0202 نإوج42ءاعبرألإ

«تاكراب» روجأا7

لجأ’ ةرادإ’ا اولجعتشسا نيبعÓلا نأا ’إا ،ةركشسب داحتا قيرف اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا مغر
مايأ’ا لÓخ رثكأا عشضولا مزأات يدافت لجأا نم ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتشسم ىلع لوشصحلا
اوررق مهنأا ىتح حنملا سضعبو اهب نونيدي يتلا ةعبشسلا ةيرهششلا روجأ’اب رمأ’ا قلعتيو ،ةمداقلا

.نكمم تقو برقأا يف اهدوعوب ءافولاب ةرادإ’ا مقت مل ام لاح يف قيرفلا ةعطاقم

15

ةياهنلا ةيادب

نع مÓكلا ةرثك دعب ةيشضاملا مايأ’ا يف «تروبشس نيب» ةيرطقلا تاونقلا اهتقلت ةعجوم ةبرشض
لوخد وه ةلب نيطلا داز امو ،ديدجلا مشسوملا يف يلاطيإ’ا يرودلا ثب قوقح اهتراشسخ برق
نأاو اميشس’ ديدجلا مشسوملا يف «ويششتلاكلا» ثب قوقحب رفظلا قابشس ةيدوعشسلا تاطلشسلا
.ابيرق «نيبلا» سشرع طوقشس نع ملكتي عيمجلا لعج ام ،ةقناخ ةيلام ةمزأاب رمت ةكرششلا
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ةÓصصلا تيقاوم

ناطبترم لوألاو يلحملا نابختنملاو ريبك معنـب رئازجلا ءادن تيبل : ةرقوب^
 ةمداقلا لايجأÓل «لورتنوكلا» ميلعتل ةصسردم ءاصشنإا هيلعو يداع ريغ بعل زرحم : يصسلبارط ^

مويلا عمتجي راودم
قرصشلا ةيدنأاب
Òصصم ديدحتل
يوركلا مصسوŸا

 دقعلإ ديد“  ىلع رسصت ةرإدإلإ

لطاهتت ةيجراÿا صضورعلا
دويعصس ىلع

 بعÓلإ عيبل «ةحÓيŸإ» عفدت دق ةيلاŸإ ةمزألإ

ايمصسر اصضرع مدقي نويرول
ةيرصصنلا نم ديعلب مصضل

ةيدنأإ ءاسسؤور يقتلت ةطبإرلإ
 ابيرق طسسولإ

6772ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ3ـل قفإوملإ0202 نإوج42ءاعبرألإ

 ينطولإ بخانلإ عم دقاعتلإ يف ةبغإرلإ قرفلإ ىلع قيرطلإ عطق «فافلإ» صسيئر

لايدنومل لهأاتلا فدهتصسي يصضاملب :يصشطز
يــئانثتصسا ءادأا مـــيدقتو2202 رــــطق

 يسضايرلإ هرإوسشŸ دح عسضوب دده يإد Úسسح رسصن دإدزولب بابسش

صشيمهتلا Êاعي ةدعروب
 تاطلصسلا نم لول◊ا رظتنيو

«بعصصأا بقللا حنمو بعصص ةلوطبلا لامكإا»^
عم ةديج يتقÓعو ةديدج ةدهعل حصشرتأا نل»^

«فافلا يفظوم لك
«لمعن انكرتو توكصسلا مهيلعو انبراحت ةيلقألا»^

يصضاملب كلمن اننل نيروخف نوكن نا انيلع»^
«ملاعلا يف نيبردملا لصضفأا نيب نم ادحاو
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